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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 1 (149), styczeń 2011

Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Nowy katalog produktów

Armatura i Systemy Premium

Oventrop Sp. z o. o. 
Bronisze, ul. Świerkowa 1B 
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
info@oventrop.pl 
www.oventrop.pl

Wszystkim sympatykom naszej firmy de- 
dykujemy odświeżony katalog produk-
tów, dostępny na portalu oventrop.pl  
w dwóch wersjach różniących się rozdziel- 
czością. Dla wszystkich odwiedzających 
przygotowaliśmy wersję do wyświetlania  
w przeglądarce (w całości lub podzie-
loną na grupy produktowe). 
Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu  
w serwisie myOV można pobrać katalog  
w wyższej rozdzielczości i wykorzystać go  
w innych aplikacjach lub do wydruku 
wybranych stron. Opracowanie zawiera 
kolorowe zdjęcia, indeksy, podstawowe 
informacje techniczne i skrócony opis tech-
niczny. Przejrzysty układ i przyjazne narzę-
dzie do szybkiego przeszukiwania ułatwia 
znalezienie poszukiwanego produktu. 

Dla profesjonalistów zajmujących się zawodowo obrotem naszą armaturą przygotowaliśmy również wersję drukowaną, 
wysyłaną bądź dostarczaną przez naszych przedstawicieli. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania 
przez portal, mailowo lub telefonicznie. Uwaga – nakład limitowany.
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Zanieczyszczenie powietrza w Europie  
jest wciąż zbyt wysokie

Pomimo powolnej poprawy, zanieczyszczenie powie-
trza nadal przekracza limity i wytyczne Unii Europej-
skiej i Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z aktu-
alnymi danymi i informacjami opublikowanymi przez 
Europejską Agencję Środowiska (EEA). Zanieczyszczenie 
powietrza nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludz-
kiego i środowiska.
Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł za-
nieczyszczenia powietrza w Europie, zwłaszcza szkodli-
wych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek azotu i pył 
zawieszony, zgodnie z raportem EEA „Jakość powietrza 
w Europie – raport 2018en”. Emisje z rolnictwa, produk-
cji energii, przemysłu i gospodarstw domowych również 
przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. W spra-
wozdaniu przedstawiono najnowsze oficjalne dane do-
tyczące jakości powietrza zgłoszone przez ponad 2500 
stacji monitorowania w całej Europie w 2016 r.
Pył zawieszony (PM), dwutlenek azotu (NO2) i ozon przy-
powierzchniowy (O3) powodują największe szkody dla 
zdrowia ludzkiego. Wysokie stężenia zanieczyszczeń po-
wietrza nadal mają negatywny wpływ na Europejczyków, 
zwłaszcza tych mieszkających na obszarach miejskich. 
Zanieczyszczenie powietrza ma również znaczący wpływ 
na gospodarkę, skracając życie, zwiększając koszty le-

czenia i zmniejszając wydajność w całej gospodarce po-
przez liczbę dni roboczych utraconych z powodu złego 
stanu zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza ma również 
negatywny wpływ na ekosystemy, niszcząc gleby, lasy, 
jeziora i rzeki oraz zmniejszając plony rolne.
Dotychczasowa i obecna polityka i postęp technolo-
giczny doprowadziły do powolnego, ale stałego postę-
pu w ograniczaniu tych negatywnych skutków. Zak-
tualizowane szacunki zawarte w raporcie wskazują, 
że w 2015 r. stężenia PM2.5 były przyczyną około 422 
000 przedwczesnych zgonów w 41 krajach europej-
skich, z czego około 391 000 w 28 państwach człon- 
kowskich UE. 
Szersza ocena zawarta w tegorocznym raporcie, się-
gająca 1990 r., pokazuje, że przedwczesne zgony z po-
wodu PM2.5 zostały zredukowane o około pół miliona 
przedwczesnych zgonów rocznie. Wynika to z wdroże-
nia europejskiej polityki w zakresie jakości powietrza 
oraz wprowadzenia środków na szczeblu krajowym  
i lokalnym, które doprowadziły, na przykład, do mniej 
zanieczyszczających samochodów, przemysłu i pro-
dukcji energii.
Pełna treść informacji: Europejska Agencja Środowiska 
(EEA): kliknij

25 lat pracy dla czystego powietrza na 
Podtatrzu – jubileusz Geotermii Podhalańskiej

Ponad 100 osób zgromadziło się 8 listopada 2018 r.  
w zakopiańskim hotelu „Kasprowy” na uroczystych ob-
chodach 25-lecia działalności największego przedsię-
biorstwa energetyki geotermalnej w Polsce – PEC Geo-

termii Podhalańskiej SA. Większościowym udziałem tej 
spółki, posiadającym prawie 90 proc. akcji, jest Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pełna treść informacji: NFOŚiGW: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.oventrop.com/pl-PL/oferta/katalogprodukt%C3%B3w
https://www.oventrop.com/pl-PL/oferta/katalogprodukt%C3%B3w
https://www.oventrop.com/pl-PL/myov/logowanierejestracja
https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/zanieczyszczenie-powietrza-w-europie-jest
https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/zanieczyszczenie-powietrza-w-europie-jest
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1328,25-lat-pracy-dla-czystego-powietrza-na-podtatrzu-jubileusz-geotermii-podhalanskiej.html
https://www.oventrop.com/pl-PL/myov/logowanierejestracja
https://www.oventrop.com/pl-PL/oferta/katalogprodukt%C3%B3w
https://www.oventrop.com/pl-PL/oferta/katalogprodukt%C3%B3w
https://www.oventrop.com/pl-PL/oferta/katalogprodukt%C3%B3w


a k t u a l n o ś c i
3s t r.1 1 / 2 0 1 8

Najlepsze Nowości? 
logiczNe, od HERZ-a

www.herz.com.pl

Herz Mini-D

głowica termostatyczna do grzejników 
kompaktowych z wbudowanym zaworem 
termostatycznym d-raN

r
e

k
l

a
m

a

Znamy laureatów konkursu DOBRY WZÓR 2018

Jury jubileuszowej 25. edycji konkursu Dobry Wzór 
wybrało, spośród 119 finalistów, najlepsze produkty  
i usługi. W tym roku przyznano:
- 26 nagród głównych Dobry Wzór 2018, czyli nagrody 
instytutu Wzornictwa Przemysłowego przyznane przez 
interdyscyplinarne jury. Nagrody Dobry Wzór są rów-
nocześnie znakiem, jakim producent może oznaczyć 
produkt na półce sklepowej, wspierają i budują silne 
polskie marki. Są one przyznawane w dziewięciu ka-
tegoriach: Dom, Praca, Sfera Publiczna, Usługi, Nowe 
technologie, Grafika użytkowa i opakowania, Nowe ma-
teriały, Transport i komunikacja oraz Moda i akcesoria.
- sześć nagród specjalnych.

Wśród nagrodzonych tytułem DOBRY WZÓR 2018 
znalazły się m.in.:
• PASTEL™ narzędzia pielęgnacyjne, producent: Cellfast
• markiza antysmogowa i antyalergenowa VMZ cleanA-
ir, producent: FAKRO (fot. 1)
Uzasadnienie: Jury zachwycił sposób, w jaki firma  
FAKRO odpowiedziała na powszechny w polskich mia-
stach problem zanieczyszczenia powietrza smogiem 
i alergenami. Markiza antysmogowa jest także barie-
rą przeciwko bakteriom, wirusom i szkodliwemu pro-
mieniowaniu UV. To rozwiązanie na miarę XXi wieku, 
chroniące zdrowie, poprawiające samopoczucie i ja-
kość życia w metropoliach.
• IVE wanna i umywalki, producent Marmite
• POC Luna Inox pojemnościowy ogrzewacz wody, pro-
ducent KOSPEL (fot. 2)
Uzasadnienie: Do powszechnej brzydoty ogrzewaczy 
wody już się przyzwyczailiśmy. Dzięki ogrzewaczo-
wi POC Luna inox firmy Kospel jury odzyskało wiarę  
w to, że nawet takie urządzenie może być profesjonalnie  
i ładnie zaprojektowane. i że funkcjonalny i estetyczny 
design na dobrym poziomie nie musi być drogi.
• Esagon – płytki ceramiczne, producent Ceramika 
Paradyż

• DCU180Z samobieżny wózek transportowy akumula-
torowy 18v li-ion– dystrybutor MAKiTA Sp. z o.o.
• PGE Narodowy aplikacja mobilna 
 • blachodachówka fotowoltaiczna ElectroTile, produ-
cent ElectroTile (fot. 3)
Uzasadnienie: Jury zwróciło uwagę na ekologiczny  
i ekonomiczny wymiar nowego rozwiązania, które re-
wolucjonizuje rynek pokryć dachowych – oto mamy 
dwa w jednym – sposób na szybkie pokrycie dachu 
uzupełniony o szereg sześciu modułów fotowoltaicz-
nych produkujących energię elektryczną.
• samochodowy uchwyt do smartfonów z ładowaniem 
bezprzewodowym POWERKiT Qi, producent BURY
• drukarka 3D M200 Plus, producent Zortrax
• szkło EGLAS, producent Saint-Gobain Building Glass 
Polska
Uzasadnienie: Jury wskazało na rewolucyjność rozwią-
zania szkła termicznego EGLAS. Teraz możemy nie tyl-
ko niwelować parę i śnieg za pomocą podgrzewanych 
szyb, ale wręcz ogrzewać nimi pomieszczenia! To je-
den z najciekawszych, wielofunkcyjnych wynalazków 
który może zmienić oblicze współczesnej architektury.
• materiał Mineral Composite, producent Marmite
Uzasadnienie: Jury wskazało na doskonałe możliwości 
konstruowania cienkościennych form ceramiki użytko-
wej – wanien czy umywalek – jakie daje nowoczesny 
materiał Mineral Composite. To połączenie sproszko-
wanej naturalnej skały dolomitowej i elastycznej ży-
wicy jest równocześnie naturalne, wytrzymałe i od-
porne na uderzenia.

Na wystawie od 26 października do 9 grudnia 2018 r. 
można obejrzeć 119 produktów i usług – finalistów  
i laureatów konkursu Dobry Wzór.

instytut Wzornictwa Przemysłowego 
ul. Świętojerska 5/7 w Warszawie
www.dobrywzor.com.pl
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http://www.instalreporter.pl
http://www.herz.com.pl
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Superbrand dla STIEBEL ELTRON w Niemczech

Już piąty raz z rzędu firma Stiebel Eltron otrzymała nagrodę „Superbrand”.  
– Zdobycie tej nagrody jest wielkim feedback dla marki, z której jesteśmy bardzo 
zadowoleni – powiedział dyrektor marketingu Claus Kroll-Schlüter. Poza Stie-
bel Eltron były wyróżnione marki takie, jak: Adidas, Katjes, Miele i Playmobil.
Od ponad 24 lat największa na świecie organizacja zajmująca się oceną marki 
honoruje najlepsze i najsilniejsze marki w ponad 88 krajach. W ramach ósme-
go konkursu w Niemczech wyróżnienia „Superbrands Germany 2018/2019” 
zostały nadane przez 23-osobowe jury. We współpracy z międzynarodowy-
mi instytutami badań rynkowych niezależni eksperci biznesowi wyznaczają 
wyróżniające się produkty i marki korporacyjne w kraju. W Niemczech na li-
stę trafiło 1350 kandydatur.
Jury eksperckie, w skład którego weszły osobistości z biznesu, polityki, me-
diów i uniwersytetów, wybrało 100 najlepszych z nich – w tym Stiebel Eltron 
– według tych samych kryteriów oceny, które obowiązują na całym świecie. 
Kryteria to: dominacja marki, lojalność klientów, wartość firmy, długowiecz-
ność i ogólna akceptacja marki.

Lindab ogłosił wyniki konkursu na najciekawszą pracę dyplomową

Michał Pawlik został zwycięzcą konkursu na najciekawszą pracę dyplomową 
o tematyce wentylacji i klimatyzacji uwzględniającą rozwiązania oferowane 
przez Lindab Polska. Wszystkie zgłoszone prace wyróżniały się wysoką jako-
ścią merytoryczną i innowacyjnością zastosowanych rozwiązań, dlatego też 
zostały przyznane wyróżnienia i nagrody dodatkowe.
Wyniki konkursu prezentują się następująco:
1 miejsce i nagroda główna: Michał Pawlik – temat pracy: Koncepcyjny pro-
jekt wentylacji i klimatyzacji Kampusu Nowych Technologii Politechniki War-
szawskiej z wykorzystaniem technologii BiM.
Wyróżnienia i nagrody dodatkowe:
Anna Borkowska – temat pracy: Projekt instalacji klimatyzacji w budynku biu-
rowym z zastosowaniem systemu belek chłodzących.
Magda Figarska – pracy: Projekt instalacji wentylacji Centrum Kongresowego 
z wykorzystaniem technologii BiM.
Karolina Wlazło – temat pracy: Projekt instalacji wentylacji z chłodzeniem dla 
wybranej kondygnacji budynku biurowego.

http://www.instalreporter.pl
http://www.herz.com.pl
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Kessel ma nowego dyrektora zarządzającego

Kessel Sp. z o.o. ma nowego dyrektora zarządzającego. Stanowisko to objął Jerzy Stosiek.
Stawiając na bardzo dynamiczny rozwój firmy, dalsze inwestycje w park maszynowy i serwis, zarząd koncer-
nu zdecydował się na osobę z długoletnim doświadczeniem branżowym i znajomością większości partnerów 
handlowych.
Zadania, które stoją przed nowym dyrektorem zarządzającym, to mocny nacisk na szkolenia, rozszerzenie pola 
zastosowania szerokiej gamy produktów ze szczególnym uwzględnieniem przepompowni i separatorów, które 
obecnie produkowane są już w Polsce. 
Następnym krokiem będzie wzmocnienie przystosowania asortymentu do lokalnych potrzeb i rozbudowa mocy 
produkcyjnych pod kątem Europy Centralnej i Wschodniej.

1 października wystartował nowy portal edukacyjno-informacyjny ogrzewam-
dom.pl. Powstał z myślą o wszystkich, którzy rozpoczynają budowę lub remont 
domu, modernizują ogrzewanie w mieszkaniu lub są po prostu entuzjastami 
ekologii i energooszczędnych rozwiązań.
Jego główną ideą jest dostarczenie unikalnej wiedzy podanej w przystępnej dla 
użytkownika formie z dziedziny nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań 
grzewczych, gospodarowania finansami, oszczędzania i budowania świadomo-
ści ekologicznej.
– Od lat prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla dystrybutorów, serwisantów  
i instalatorów z całej Polski. Występujemy na konferencjach i seminariach branżo-
wych w roli eksperta. Teraz naszą wiedzą chcemy się podzielić z użytkownikiem 
końcowym, a z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku mamy najlepsze kom-
petencje, aby to robić – komentuje Magdalena Oskiera, dyrektor marketingu  
immergas Polska.
Content marketing w strategii komunikacji marki immergas to odpowiedź na 
zmieniającą się potrzebę rynku i klientów, którzy stają się coraz bardziej świa-
domi i poszukują informacji dotyczących dostępnych rozwiązań w dziedzinie 
ogrzewania. Założeniem portalu jest to, aby użytkownik potrafił świadomie pod-
jąć decyzje zakupowe i wiedział, co jest istotne podczas wyboru odpowiednie-
go dla siebie systemu grzewczego.
Realizacji projektu podjęła się agencja interaktywna Kerris, która na co dzień 
zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem usług z zakresu kreacji, nowych 
technologii i performance marketingu.

Immergas – nowy portal poradnikowy o ogrzewaniu domu

http://www.instalreporter.pl
http://www.herz.com.pl
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De Dietrich a program Czyste Powietrze

Ruszył wielki rządowy program, mający na celu poprawę efektywności energetycznej i wal-
kę ze smogiem w naszym kraju. W założenia projektu wpisują się urządzenia marki De Die-
trich, takie jak kondensacyjne kotły gazowe i pompy ciepła. Są oszczędne, ekologiczne i wy-
dajne. Doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów może być np. kondensacyjny kocioł gazowy 
Evodens AMC. Urządzenie dostępne jest w wersji jedno- i dwufunkcyjnej. Z kolei powietrz-
na pompa Alezio S V200 jest wydajna przez cały rok, a jej dodatkową zaletą jest możliwość 
chłodzenia latem. 
Wnioski w programie Czyste Powietrze można już składać w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca poło-
żenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane będą do 
30 czerwca 2027 r. 

VESBO sponsorem żeńskiej siatkówki

VESBO to wiodąca marka jednego z największych na świecie producentów rur i złączek  
z tworzyw sztucznych, międzynarodowego koncernu Novaplast. instalacje VESBO są dziś 
eksportowane do 78 krajów na całym świecie. Strategicznym partnerem koncernu Nova-
plast w Polsce jest spółka VESBO POLAND. Asortyment firmy to m.in. instalacje sanitarne 
i filtry do wody. 
Poza sprzedażą i dystrybucją, firma angażuje się również we wspieranie młodych sportow-
ców i wydarzeń o charakterze sportowym. Bierze udział w życiu szkół zawodowych i wyż-
szych, wspiera lokalne społeczności.
W październiku VESBO zostało oficjalnym sponsorem wicemistrzyń polski w Lidze Siatkówki 
Kobiet – ŁKS COMMERCECON ŁóDŹ.

Firma Armatura Kraków została wyróżniona prestiżowym tytułem Marka 100-lecia Niepodległości. W wą-
skiej grupie pięciu nagrodzonych w tej kategorii przedsiębiorstw znalazły się także: Polskie Linie Lotnicze LOT,  
Wedel, Hefra oraz Huta Stalowa Wola. 
Nagroda ta jest powodem do dumy dla firmy, bo została przyznana nie tylko przez kapitułę ekspertów z zakre-
su ekonomii, ale również dzięki głosom oddanym przez ludzi z całej Polski.

Armatura Kraków Marką 100-lecia Niepodległości

http://www.instalreporter.pl
http://www.herz.com.pl
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Firma NiBE-BiAWAR opublikowała nową aplikację mobilną, która pomoże zachować najwyższy poziom usług związanych z instalacją, urucho-
mieniem i serwisowaniem pomp ciepła NiBE. Aplikacja NiBE SERWiS jest przeznaczona dla Autoryzowanego Serwisanta/instalatora do dia-
gnozy błędów i naprawy pomp ciepła NiBE. Wystarczy wpisać numer alarmu z wyświetlacza pompy ciepła, aby znaleźć jego przyczynę, jak  
i sposoby rozwiązania problemu. Aplikacja umożliwia dostęp do bazy części zamiennych pomp ciepła NiBE, w której w łatwy sposób można wy-
szukać informacje nt. uszkodzonego podzespołu, odczytać aktualny kod wyrobu do złożenia zamówienia u producenta, ustalić jego lokalizację 
w urządzeniu, pobrać i wydrukować schemat rozmieszczenia poszczególnych komponentów w pompie ciepła. Najbardziej oczekiwaną przez 
wykonawców funkcjonalnością aplikacji jest możliwość przesyłania protokołów pierwszego uruchomienia i przeglądów okresowych urządzeń 
marki NiBE. Dostęp do niektórych funkcji wymaga połączenia urządzenia mobilnego z internetem i programu do obsługi poczty elektronicznej.
Aplikację można pobrać za darmo z App Store i Google Play

Polacy na przestrzeni dziejów wielokrotnie udowod-
niali, że kochają swój kraj, a jednym z ważnych prze-
jawów tych uczuć była i jest dbałość o środowisko 
naturalne i rodzimą przyrodę. Świadectwem „ekolo-
gicznego patriotyzmu” Polaków od lat pozostaje także 
społeczna świadomość zagrożeń, jakie dla środowiska 
niesie działalność człowieka i jednoczesne przeciw-
działanie im na różne sposoby – w myśl zasady zrów-
noważonego rozwoju.
Upamiętniając setną rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, NFOŚiGW w okolicznościowym 
wydawnictwie przedstawił ewolucję nowoczesnego 
prawa ochrony środowiska w naszym kraju, a zara-
zem rolę Narodowego Funduszu w finansowaniu eko-
rozwoju Polski. Publikacja przypomina, że Polacy wy-
kazali niezwykłą determinację w odbudowie własnego 
państwa, nie zapominając o ochronie środowiska i za-
sobów naturalnych, a także o kształtowaniu polityki 
ekologicznej odrodzonego państwa i systemu praw-
nego w tej dziedzinie.
Pełna treść informacji: NFOŚiGW: kliknij

EBI przekaże 450 mln zł  
na fotowoltaikę

inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych, 
którzy otrzymali wsparcie w ramach systemu aukcyj-
nego, otrzymają możliwość pozyskania kredytów na 
swoje projekty dzięki mechanizmowi finansowemu 
Europejskiego Banku inwestycyjnego.
Europejski Bank inwestycyjny zatwierdził mechanizm, 
w ramach którego przyzna fundusze na budowę farm 
fotowoltaicznych, które mają powstać w latach 2018-
2022 w gorzej rozwiniętych regionach Polski.
Finansowanie udostępnione przez bank ma sięgnąć 450 mln  
złotych, a całkowita wartość programu ma być dwukrot-
nie wyższa, wynosząc 900 mln zł. Na razie EBi nie informu-
je jeszcze, z kim będzie współpracować przy udzielaniu 
kredytów na elektrownie fotowoltaiczne w naszym kraju.
Wcześniej, we wrześniu br. Europejski Bank inwesty-
cyjny zatwierdził finansowanie dla portfolio projektów 
farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW. 
Wiadomo, że chodzi o projekty o łącznej mocy 42 MW, 
dla których zapewniono gwarancje sprzedaży energii 
w systemie aukcyjnym.
Pełna treść informacji na: www.gramwzielone.pl: kliknij 

Specjalne wydawnictwo NFOŚiGW  
na 100-lecie Niepodległej

Aplikacja mobilna NIBE SERWIS

http://www.instalreporter.pl
http://www.herz.com.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/nibe-serwis/id1402588952?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodsoft.biawar
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1326,specjalne-wydawnictwo-nfosigw-na-100-lecie-niepodleglej.html
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/33233/ebi-przekaze-450-mln-zl-na-finansowanie-fotowoltaiki-w-polsce
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Ruszył sezon grzewczy. Zielona-eskadra.pl podsuwa 
kilka sposobów na to, by zaoszczędzić na ogrzewaniu. 
Jako portal promujący ekologiczne rozwiązania tech-
niczne bazuje na wiedzy ekspertów i najnowszych infor-
macjach dot. zrównoważonego rozwoju. Jesienią rusza 
z nową energią, szatą graficzną i newsami. 
Jak więc nie marznąć i nie wydawać fortuny na ciepły 
dom? Zielona eskadra radzi pomyśleć o odnawialnych 
źródłach energii. 
Decydując się na pompę ciepła, inwestor ponosi wyż-
sze początkowe koszty inwestycyjne, ale oszczędza na 
późniejszych kosztach eksploatacji. 
Przykład kosztów zakupu, instalacji i eksploatacji 
pompy ciepła SPLIT marki NIBE:
• roczne zapotrzebowanie na ciepło: 130 m2 x 90 kWh/
(m2 x rok) = 11 700 kWh
• roczne zużycie wody: 4 osoby x 50 l/dzień x 365 dni = 
73 000 l
• roczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 73 000 l x 
(40°C x 1,163)/1000 = 3396 kWh

• łączne zapotrzebowanie: 11 700 + 3396 = 15 096 kWh
• roczny koszt ogrzewania kotłem olejowym: (15 096 
kWh/0,8 (sprawność kotła)/10 kWh/l) x 3 zł/l = 5661 zł
• roczny koszt ogrzewania pompą ciepła: 15 096 kWh/3,5 
(sprawność pompy ciepła) x 0,48 zł/kWh = 2070 zł
Koszt inwestycyjny: powietrzna pompa ciepła NiBE 
SPLiT 6kW – 22 680 zł brutto (cena obejmuje pompę cie-
pła z całym systemem i zbiornikiem c.w.u.), kocioł olejo-
wy – 20 000 zł brutto (cena kotła olejowego uwzględnia 
zakup zbiornika c.w.u. i zbiornika na olej; do tego nale-
ży doliczyć koszt kotłowni, która musi spełniać stosow-
ne wymogi budowlane).
Zwrot z inwestycji: SPBT (Simple Payback Time – prosty 
czas zwrotu nakładów – czyli różnica w koszcie inwesty-
cyjnym podzielona na roczne oszczędności z tytułu eks-
ploatacji urządzeń) = (22 680 - 20 000)/(5661-2070) = 0,7
Różnica kosztów inwestycji w powietrzną pompę cie-
pła w stosunku do kosztów poniesionych na instalację 
z kotłem olejowym, zwróci się po niecałym roku.
Więcej na www.zielona-eskadra.pl

Zielona-eskadra.pl w nowej odsłonie!
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Korekta programu 
Czyste Powietrze

W związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, pro-
gram antysmogowy Czyste Powietrze będzie zmody-
fikowany – zapowiedział minister środowiska Henryk 
Kowalczyk. Dodał, że od początku trwania programu  
(19 września 2018 r.) 12,5 tys. osób złożyło wniosek  
o pomoc finansową na termomodernizację domu. Rząd 
zaplanował przeznaczyć na niego 103 mld zł.
Ulga ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.
Zgodnie z ustawą z nowej ulgi będą mogli skorzystać 
płatnicy podatku PiT opłacający podatek według skali 
podatkowej, płacący 19% liniową stawkę podatku oraz 
opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki 
na termomodernizację. Odliczeniu od dochodu (przy-
chodu) mają podlegać wszystkie wydatki na termomo-
dernizację, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie 
mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę re-
alizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych  
w poszczególnych latach.
Minister podkreślił, że procedowana przez Senat ustawa 
przewiduje też zwolnienie podatkowe od otrzymanych 
dotacji na termomodernizację budynków. Obecna usta-
wa nie przewiduje takich zwolnień, co powoduje, że od 
otrzymanej dotacji beneficjent musiałby zapłacić podatek.
Modyfikacja będzie więc polegała na zmniejszeniu do-
tacji, a w to miejsce zastąpienie dotacji ulgą podatkową.  
– Pragnę zagwarantować, że na pewno beneficjenci na 
tym nie stracą, wręcz mogą zyskać 1 czy 2 proc. Na przy-
kład 60-proc. dotacja będzie zamieniona na dotację tro-
chę mniejszą plus ulga podatkowa. Dla osób, które nie 
płacą PIT dotacja będzie zachowana zgodnie z tym, co 
jest. Ta korekta będzie dotyczyć tylko tych, którzy będą 
mogli skorzystać z ulgi podatkowej – powiedział na kon-
ferencji Kowalczyk.
Pełny tekst informacji na: Portalu Samorządowy.pl: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/henryk-kowalczyk-bedzie-korekta-programu-czyste-powietrze,117158.html
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nicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień 
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-orga-
nizacyjnych, obejmującą również kierowanie budową. 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
w myśl projektowanego art. 12 ust. 2 będą mogły wy-
konywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, do-
stosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzia-
łalności i innych wymagań związanych z wykonywaną 
funkcją oraz posiadające tytuł zawodowy architekta 
lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjal-
ności. Zatem nowe przepisy obejmą też inżynierów.

Do konsultacji publicznych trafiły: projekt usta-
wy o architektach, projekt ustawy o inżynierach bu-
downictwa oraz przepisy je wprowadzające. 
Zdaniem Polskiej izby inżynierów Budownictwa ich 
nieprecyzyjne zapisy spowodują, że kierownikiem bu-
dowy będzie mógł być tylko architekt. Ponadto kie-
rownik budowy będzie wyznaczał kierowników robót 
budowlanych. Obecnie robi to inwestor. Gdy budu-
je dom jednorodzinny zwykle wystarcza mu jeden, 
główny szef budowy. Po zmianach może się okazać, 
że będą potrzebni kolejni. Eksperci ostrzegają, że to 
może zwiększyć koszty. W 2017 r. oddano do użytkowa-
nia 166 595 budynków, w tym 85 220 jednorodzinnych 
i 4921 wielorodzinnych. – W całym projekcie ustawy  
o inżynierach mowa jest tylko i wyłącznie o upoważ-
nieniu inżyniera do kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie posiadanych uprawnień – mówi Andrzej  
Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulami-
nowej PiiB. – Brakuje przepisów, które tak jak w przy-
padku architektów, wprost gwarantowałyby prawo 
do pełnienia funkcji kierownika budowy – dodaje.
Zgodnie bowiem z art. 9 projektu ustawy o inżynie-
rach uprawnienia budowlane w specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają 
do kierowania robotami budowlanymi. Przepis mil-
czy o kierowaniu budową. 
Podobnie jest ze wszystkim pozostałymi specjalno-
ściami w zawodzie inżyniera, co wynika z art. 10-18 
projektu ustawy o inżynierach. Wątpliwości potęguje 
zmieniany art. 22 Prawa budowlanego. W ust. 3 wy-
łącznie architekt jest wyraźne wskazany jako osoba 
wykonująca funkcję kierownika budowy. Jednocze-
śnie ust. 2, obejmujący także inżynierów, mówi wy-
łącznie o kierowaniu robotami budowlanymi.

Tymczasem zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego 
uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, in-
spektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik 
budowy lub kierownik robót. Kierownik robót budow-
lanych to nie to samo, co kierownik budowy. Kierow-
nik budowy kieruje całą inwestycją, a kierownik robót 
odpowiada tylko za pra-
ce w zakresie posiadanych 
uprawnień, np. za instala-
cję sanitarną, elektryczną.
Zagrożenia nie widzi Prze-
mysław Dziag, radca praw-
ny Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich (PZFD). 
Jego zdaniem uprawnie-
nia budowlane do kierowa-
nia robotami budowlany- 
mi bez ograniczeń w spec- 
jalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej stanowią podsta-
wę do kierowania całością 
budowy. Art. 7 projektowa-
nej ustawy o inżynierach 
mówi, że inżynier budownic-
twa, w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, jest 
uprawniony do wykonywa-
nia samodzielnych funkcji 
technicznych. Zgodnie zaś ze 
zmienianym brzmieniem art. 
12 ust. 1 Prawa budowlanego 
za taką uważa się działalność 
związaną z koniecznością fa-
chowej oceny zjawisk tech-

Zmiany dla architektów i inżynierów
JOLANTA OJCZYK

E-CUBE
Centrale  
Wentylacyjne Chillery  

i szafy klimatyzacyjne

X-FANS
Wentylacja  
Strumieniowa

TJN 
Dysze dalekiego zasięgu 

EK-JZ
Klapa odcinająca do  

systemów wentylacji pożarowej 
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Niewątpliwie w tej kwestii jest spór pomiędzy ar-
chitektami a inżynierami. Ci drudzy chcą, aby w ich 
ustawie wyraźni zapisano, że mogą kierować budo-
wą. Marek Poddany nie ma wątpliwości, że powinni 
mieć taką możliwość, o ile zakres ich odpowiedzial-
ności nie wykracza poza kompetencje. 
Andrzej Falkowski uważa, że w najtrudniejszej sy-
tuacji będą osoby stawiające domy jednorodzin-
ne. – Okaże się bowiem, że będą musieli zatrudnić do-
datkowo architekta do pokierowania swoją budową.
Obecnie zgodnie art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego 
przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowa-
nia którymi jest wymagane przygotowanie zawo-
dowe w specjalności techniczno-budowlanej innej 
niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obo-
wiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót 
w danej specjalności. Ten przepis zostanie jednak 
wykreślony. Za to zgodnie z nowym brzmieniem 
art. 22 to kierownik budowy ma zapewnić usta-

nowienie kierownika robót budowlanych posia-
dającego uprawnienia budowlane w wymaganej 
specjalności, o ile on takich nie ma.
 Kierownik budowy m.in. prowadzi dziennik budowy, 
który przekazywany jest przez inwestora do organu 
nadzoru budowlanego. Gdy nie będzie miał upraw-
nień do kierowania pełnym zakresem robót, osobi-
ście będzie zmuszony (ew. będzie naciskał inwesto-
ra) na zatrudnienie dodatkowych kierowników robót. 
inaczej narazi się na utratę uprawnień lub nieuzy-
skanie pozwolenia na użytkowanie przez inwestora.
Marek Poddany zwraca uwagę, że wszystko zależy 
od skali inwestycji. – Zwykle kierownik dużej inwestycji 
ma odpowiedzialność większą niż malej. Dlatego, kie-
dy znaczny zakres robót lub stopień skomplikowa-
nia wymaga powołania kierownika robót, powinien 
to robić inwestor na wniosek kierownika budowy.
Obecnie Ministerstwo inwestycji i Rozwoju analizuje 
opinie o projekcie. Zainteresowane strony miały nie-
całe trzy tygodnie na ich przesłanie. Projekty bowiem 
wykonują też wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
z 7 lutego 2018 r. (sygn. 39/15). Zdaniem TK to w usta-
wie, a nie w rozporządzeniu powinien zostać wska-
zany zakres czynności w ramach uprawnień budow-
lanych, tam też muszą być określone wszelkie jego 
ograniczenia. Na ich uchwalenie TK dał ustawodawcy 
12 miesięcy. Zakwestionowane m.in.: rozporządzenie 
ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie utraci moc 12 lutego 2019 r. Dlatego 
resort się spieszy. Nie zmienia jednak tylko zakwe-
stionowanych przepisów, ale uchwala dwie nowe, 
duże ustawy i przepisy je wprowadzające.
Artykuł opublikowany na portalu www.prawo.pl
(→ przejdź do pełnej wersji). 
Właścicielem portalu jest firma Wolters Kluwer 
Polska Sp. z o.o.
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viega.pl/Smartpress

2

1.	Zoptymalizowane kształtki  
Viega Smartpress gwarantują  
niewielkie straty ciśnienia.

2. Podwójne kolanko ścienne  
do instalacji pierścieniowych  
i szeregowych.

Bez	wątpienia	wyższe	ciśnienie
Optymalne wartości współczynnika Zeta, rzeczywista optymalizacja strat ciśnienia oraz technologia 
zaprasowywania bez o-ringu i czasochłonnej kalibracji – to zalety naszego innowacyjnego systemu  
zaprasowywanego. Dzięki bezpiecznemu, szybkiemu montażowi i wysokiej klasy materiałom (stal  
nierdzewna i brąz), system idealnie nadaje się do każdej instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczej. 
Viega.	Connected	in	quality.

Viega	Smartpress

Gwarancja niewielkich strat ciśnienia

1

INNO
WACJ

A

– Branża boryka się z wieloma problema-
mi, m.in.: brakiem rąk do pracy, zatorami 
płatniczymi, wzrostem cen, a taka nieprecy-
zyjna zmiana przepisów to dodatkowy kło-
pot – podkreśla zaś Ryszard Kowalski, pre-
zes Związku Pracodawców. I wskazuje, że 
może wpłynąć na zwiększenie kosztów in-
westycji. Gdyby okazało się, że obawy PIIB 
są uzasadnione, to liczba uprawnionych 
do kierowania budową zmniejszy się dra-
stycznie. PIIB liczy ok. 116 tys. członków. 
Obecnie teoretycznie wszyscy mają możli-
wość kierowania budową. Z tego ok. 50 tys. 
ma specjalność konstrukcyjno-budowlaną, 
która powinna uprawniać do takiej funk-
cji. Architektów jest ok. 13 tys. Okaże się, 
że nie tylko brakuje nam zwykłych pracow-
ników, ale i kadry menedżerskiej. W efekcie 
mogą też wzrosnąć wynagrodzenia. 

https://www.prawo.pl/biznes/uprawnienia-do-kierowania-budowa-co-sie-zmieni,325957.html
https://www.prawo.pl/biznes/uprawnienia-do-kierowania-budowa-co-sie-zmieni,325957.html
http://www.instalreporter.pl
http://www.viega.pl/Smartpress
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Dynamiczna zmiana klimatu jest faktem. Można mieć różne zdania dotyczycące przyczyny tych zmian, ale niewątpliwie działalność człowieka jest jedną z nich. 
Jest to jednak obszar, na który mamy bardzo duży wpływ. Poprzez globalne działania, odpowiednie regulacje i ograniczenia, możemy w dość szybki sposób osiągnąć 
satysfakcjonujące efekty. Dużym projektem jest stopniowe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Do takich gazów zalicza się gazy fluorowane (tzw. 
f-gazy), stosowane m.in. jako czynniki robocze w pompach ciepła czy układach klimatyzacji. Ich produkcja i zużycie na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie, stąd 
potrzeba wprowadzenia odpowiednich narzędzi do kontroli. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w zakresie stosowania fluorowanych gazów 
cieplarnianych jasno określa zasady ograniczania emisji, wykorzystywania, odzyskiwania i niszczenia f-gazów, warunki dotyczące wprowadzania do obrotu produktów  
i urządzeń, które zawierają f-gazy, oraz – co ważne – również obowiązek certyfikacji osób wykonujących czynności polegające na instalowaniu, konserwacji, serwisowaniu, 
naprawie i likwidacji tych urządzeń. Odpowiednie regulacje w Polce wprowadza Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwana potocznie ustawą f-gazową. Ustawa precyzuje obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  
w zakresie usług związanych ze stosowaniem f-gazów, a także obrotem produktami zawierającymi f-gazy. Po raz pierwszy określono także obowiązki osób fizycznych  
lub prawnych sprawujących kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń. Ustawa zawiera również listę sankcji za naruszenie przepisów.

Obowiązki instalatora i użytkownika  
pompy ciepła w świetle ustawy f-gazowej

dAwid pANTerA

Ustawa f-gazowa wprowadziła kilka pojęć

Współczynnik GWP (Global Warming Potential) – 
współczynnik globalnego ocieplenia. Porównuje 
on siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplar-
nianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływa-
nia dwutlenku węgla. Współczynnik GWP f-gazów 
jest bardzo wysoki (w przypadku niektórych gazów 
może być nawet kilkadziesiąt tysięcy razy wyższy 
od CO2). Całkowity współczynnik GWP dla pompy 
ciepła jest zależny od typu i ilości czynnika w in-
stalacji chłodniczej. 
Dla przykładu GWP dla R410A = 2088 co oznacza, że:  

1 kg czynnika R410A oddziałuje na ocieplenie 
klimatu tak, jak 2088 kg CO2.

Operator – tak w ustawie określana jest osoba fi-
zyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę 
nad technicznym działaniem pompy ciepła. Zazwy-
czaj operatorem urządzenia domowego lub małego 
urządzenia komercyjnego jest osoba fizyczna – wła-
ściciel/użytkownik urządzenia. W zastosowaniach 
handlowych i przemysłowych operator jest zwykle 
osobą prawną (często przedsiębiorstwem). Spoczy-

wa na nim odpowiedzialność za udzielanie pracowni-
kom instrukcji dotyczących funkcjonowania urządzeń.

Ustawa f-gazowa określa również typy urządzeń, 
wykorzystujących f-gazy. 

Urządzenia hermetycznie zamknięte – urządze-
nia, w których wszystkie części zawierające f-gazy 
są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, luto-
wania twardego lub innej podobnej metody trwa-
łego łączenia.

Do urządzeń hermetycznie zamkniętych zaliczamy:
• pompy ciepła solanka/woda;
• pompy powietrze/woda typu monoblok.

Urządzenia niehermetycznie zamknięte – na-
leżą do nich pompy ciepła typu split. Połączenie 
i wypełnienie czynnikiem roboczym wykonuje się 
w miejscu montaż przez osobę wykwalifikowa-
ną. informacja, czy dana pompa ciepła jest her-
metycznie zamknięta, znajduje się na jej tablicz-
ce znamionowej.

http://www.instalreporter.pl


Kto może zainstalować 
pompę ciepła? 

Podział pomp ciepła na hermetycznie i nieherme-
tycznie zamknięte oznacza konkretne wytyczne do-
tyczące m.in. ich montażu. Nie bez znaczenia jest, 
kto tego dokona. 
Urządzenie hermetycznie zamknięte może zostać za-
instalowane przez osobę posiadającą uprawnienia 
producenta do montażu i uruchomienia pomp ciepła. 
W przypadku pomp ciepła typu split, a więc urządzeń 
niehermetycznie zamkniętych, uruchomienie, czyli 
wykonanie połączenia układu chłodniczego musi być 
dokonane przez osobę posiadającą certyfikat dla per-
sonelu, popularnie nazywany uprawnieniami f-gazo-
wymi (wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego). 
Oznacza to, że montaż pompy ciepła typu split, pro-
wadzenie rurociągu chłodniczego pomiędzy jednost-
kami, lecz bez ich finalnego podłączenia można zlecić 
instalatorowi bez certyfikatu. Natomiast instalator, 
który łączy jednostki pompy ciepła musi już posia-
dać certyfikat f-gazowy. 

Wyróżniamy dwa rodzaje certyfikatów nadawanych 
przez Urząd Dozoru Technicznego: 
Certyfikat dla personelu: 
• wymagany dla osób dokonujących odzysku f-ga-
zów, kontroli szczelności urządzeń, instalowania, na-

prawy, serwisowania i likwidacji urządzeń zawierają-
cych f-gazy, czyli np. pomp ciepła typu split 
• wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego 
M.in. firma Viessmann organizuje szkolenia upoważnia-
jące do ubiegania się o wydanie certyfikatu dla perso-
nelu. Szczegóły na stronie www.viessmann-szkolenia.pl 
Certyfikat dla przedsiębiorstwa: 
• wymagany dla firm prowadzących działalność  
i wykonujących czynności dla osób trzecich polega-
jących na instalacji, konserwacji, serwisowaniu, na-
prawie lub likwidacji urządzeń zawierających f-gazy. 
• wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego 
Szczegółowe informacji na www.udt.gov.pl 

Sprzedaż urządzeń niehermetycznych

Zgodnie z ustawą f-gazową pompy ciepła typu split 
mogą być sprzedawane wyłącznie w przypadku, kie-
dy zostaną przedstawione dowody, że instalowanie zo-
stanie przeprowadzone przez podmiot certyfikowany. 
Oznacza to, że pompę ciepła typu split może zakupić np. 
w przypadku urządzeń marki Viessmann Firma Partner-
ska, która albo posiada certyfikat dla przedsiębiorstwa 
lub przedstawi umowę na wykonanie usługi instalowa-
nia przez podmiot posiadający odpowiedni certyfikat.

a. Jeżeli FP posiada certyfikat przedsiębiorcy, to wraz 
z zamówieniem dostarcza kopię certyfikatu do firmy 

Sprzedaż urządzeń niehermetycznych

Zgodnie z ustawą f-gazową pompy ciepła 
typu split mogą być sprzedawane wyłącz-
nie w przypadku, kiedy zostaną przedsta-
wione dowody, że instalowanie zostanie 
przeprowadzone przez podmiot certyfiko-
wany. Oznacza to, że pompę ciepła Vitocal 
typu Split może zakupić Firma Partnerska, 
która albo posiada certyfikat dla przedsię-

Jeżeli FP posiada certyfikat przedsiębiorcy, 
to wraz z zamówieniem dostarcza kopię cer-
tyfikatu do firmy Viessmann. Kopia certyfi-
katu wraz z danymi pompy ciepła, tj. nazwą, 
typem i numerem fabrycznym urządzenia 
jest przechowywana w rejestrze przez okres 
5 lat. W takim przypadku sprzedając urzą-
dzenie Klientowi zobowiązana jest do wyko-
nania usługi instalowania (uruchomienia) 
pompy ciepła Vitocal typu Split.

biorstwa lub przedstawi umowę na wyko-
nanie usługi instalowania przez podmiot 
posiadający odpowiedni certyfikat.

W związku z tym FP, która chce zakupić 
pompę ciepła Vitocal typu split może złożyć 
zamówienie zgodnie z jednym z poniższych 
schematów:

Jeżeli natomiast FP odsprzedaje urządzenie 
innemu podmiotowi (instalatorowi), to musi 
prowadzić rejestr sprzedanych urządzeń 
przez 5 lat wraz z certyfikatami podmiotów, 
którym zostało sprzedane urządzenie.

FP posiada certyfikat UDT dla przedsiębiorcy

Klient
końcowy
/ Operator

Firma
Partnerska

z certyfikatem
przedsiębiorcy

Archiwizacja kopii
certyfikatów przez 5 lat

Umowa na wykonanie
instalacji grzewczej wraz 
z usługą „instalowania”

pompy ciepła split

Zamówienie
wraz z kopią
certyfikatu

przedsiębiorcy
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Kto zakłada Kartę urządzenia? 
Gdzie i kiedy należy to zrobić?

Rejestracja pomp ciepła odbywa się w Centralnym Re-
jestrze Operatorów (CRO) na stronie http://www.cro.
ichp.pl/. Rejestracji dokonuje wspomniany wcześniej 
operator, czyli osoba fizyczna lub prawna, sprawująca 
kontrolę nad pompą ciepła (właściciel/użytkownik).
Operator ma obowiązek założyć kartę w CRO do 15 
dni od daty dostarczenia (urządzenia typu monoblok) 
lub 15 dni od uruchomienia (pompa ciepła typu split).

Założenie Karty urządzenia nie jest skomplikowane, 
wymaga podania kilku podstawowych informacji. in-
formacje o rodzaju substancji lub gazu, jego ilości, 
nazwie urządzenia, modelu, numerze seryjnym oraz 
dacie produkcji znajdziemy na tabliczce znamiono-
wej pompy ciepła. 
W pierwszej kolejności należy założyć konto w Cen-
tralnym Rejestrze operatorów – po wypełnieniu da-
nych kontaktowych należy poczekać na weryfikacjię 
konta przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Kli-
matu (BOWOiK) można zalogować się do systemu.

Viessmann. Kopia certyfikatu wraz z danymi pompy 
ciepła, tj. nazwą, typem i numerem fabrycznym 
urządzenia jest przechowywana w rejestrze przez 
okres 5 lat. W takim przypadku sprzedając urządzenie 
klientowi firma zobowiązana jest do wykonania 
usługi instalowania (uruchomienia) pompy ciepła 
typu split.

b. Jeżeli natomiast FP odsprzedaje urządzenie innemu 
podmiotowi (instalatorowi), to musi prowadzić 
rejestr sprzedanych urządzeń przez 5 lat wraz  
z certyfikatami podmiotów, którym zostało sprzedane  
urządzenie.

W przypadku kiedy FP nie posiada certyfikatu przed-
siębiorcy może zakupić pompę ciepła, lecz należy 
zlecić instalowanie (połączenie jednostek z napeł-
nieniem gazem) i uruchomienie urządzenia do ser-
wisu fabrycznego firmy Viessmann. Formularz uru-
chomienia pompy ciepła typu split jest dostarczany 
wraz z urządzeniem. Dodatkowe informacje znajdu-
ją się również na stronie internetowej: https://fgaz.
viessmann-serwis.pl/
Jeżeli urządzenie zawiera czynnik w ilości prze-
kraczającej 5 ton ekwiwalentu CO2, należy poin-
formować klienta o konieczności zarejestrowania 
urządzenia w CRO (Centralny Rejestr Operato-
rów) i założenia Karty Urządzenia.

Rejestracja pompy ciepła  
i Karta urządzenia

Ustawa f-gazowa wprowadziła również obowią-
zek rejestracji urządzenia zawierającego fluoro-
wane gazy cieplarniane, czyli założenia mu tzw. 
Karty urządzenia. Obowiązek ten dotyczy pomp 
ciepła zawierających co najmniej:
- 5 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń nieherme-
tycznie zamkniętych, oraz 
- 10 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń herme-
tycznie zamkniętych.
UWAGA: Dotyczy to operatora urządzenia!
Przykładowo pompy ciepła firmy Viessmann, które 
wymagają założenia Karty urządzenia to:
• Vitocal 1xx-S typ 101.A12...A16
• Vitocal 2xx-S typ 201.D10...A16
• Vitocaldens/Vitolacaldens 222-Ftyp 222.A29
• Vitocal 300-G BW/BWS 301.A29 i A45 
Pompami ciepła firmy Viessmann niehermetycznie 
zamkniętymi, które nie wymagają założenia Karty 
urządzenia, o ile nie przekraczają podanej długości 
przewodów chłodniczych są:
• Vitocal 1xx-S typ 101.A04 (do 17 m)
• Vitocal 1xx-S typ 101.A06...A08 (do 15 m)
• Vitocal 2xx-S typ 201.D04...D06 (do 30 m)
• Vitocal 2xx-S typ 201.D08 (do 12 m)
• Vitocaldens / Vitolacaldens 222-Ftyp 222.A26 (do 16 m)*

Sprzedaż urządzeń niehermetycznych FP nie posiada certyfikatu UDT dla przedsiębiorcy

W przypadku kiedy FP nie posiada certyfikatu 
przedsiębiorcy może zakupić pompę 
ciepła, ale po zamontowaniu musi wypełnić 
formularz uruchomienia pompy ciepła 
typu Split i dostarczyć do działu serwisu 
firmy Viessmann. Formularz uruchomienia 
pompy ciepła typu Split jest dostarczany 

wraz z urządzeniem. Dodatkowe informacje 
znajdują się również na stronie internetowej: 
https://fgaz.viessmann-serwis.pl/ 

Jeżeli urządzenie zawiera czynnik w  ilości 
przekraczającej 5 ton ekwiwalentu CO2 
należy poinformować Klienta o koniecz-
ności zarejestrowania urządzenia w CRO 
(Centralny Rejestr Operatorów) i założenia 
Karty Urządzenia.

Pompy ciepła, które wymagają 
założenia Karty urządzenia w CRO:
 Vitocal 1xx-S typ 101.A12...A16
 Vitocal 2xx-S typ 201.D10...A16
  Vitocaldens / Vitolacaldens 222-F 

typ 222.A29

Pompy ciepła, które nie wymagają 
założenia Karty urządzenia w CRO 
o ile nie przekraczają podanej długości 
przewodów chłodniczych:
  Vitocal 1xx-S typ 101.A04 do 17 m
  Vitocal 1xx-S typ 101.A06...A08 do 15 m
  Vitocal 2xx-S typ 201.D04...D06 do 30 m
  Vitocal 2xx-S typ 201.D08 do 12 m
  Vitocaldens / Vitolacaldens 222-F 

typ 222.A26 do 16 m*

*  Uwaga: Jeżeli odległość pomiędzy jed-
nostkami będzie przekraczała powyższe 
wartości konieczne będzie założenie Karty 
Urządzenia

Klient
końcowy
/ Operator

Firma
Partnerska

bez certyfikatu
przedsiębiorcy

Archiwizacja kopii
certyfikatów przez 5 lat

Umowa na wykonanie
instalacji grzewczej z pompą

ciepła split z zapisem,
że usługę „instalowania”

przeprowadzi firma
Viessmann posiadająca

certyfikat przedsiębiorcy

Zamówienie
wraz z zawarciem
umowy na usługę

„instalowania”
pompy ciepła

split przez
firmę Viessmann

Zeskanuj kod urządzeniem 
mobilnym i odwiedź naszą stronę:  
https://fgaz.viessmann-serwis.pl/

* Uwaga! Jeżeli odległość pomiędzy jednostkami będzie przekraczała powyższe wartości,  
 konieczne będzie założenie Karty Urządzenia

b
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Jeden Operator może założyć karty dla kilku urzą-
dzeń, które posiada. Operator udostępnia dostęp do 
karty urządzenia wykwalifikowanej osobie, która we 
własnym imieniu dokonuje wpisów dotyczących in-
stalowania, konserwacji, ew. napraw, likwidacji czy 
po prostu ruchu czynnika chłodniczego.
istotne jest, że w Ustawie wyraźnie wskazano opera-
tora jako osobę, która jest zobowiązana do dbania 
o poprawną pracę urządzenia i zlecania czynności 
serwisowych osobie wykwalifikowanej.

Kupując pompę ciepła, operator zobowiązuje się zle-
cić jej uruchomienie (instalowanie) osobie posiada-
jącej Certyfikat dla Personelu. Najczęściej następuje 
to w formie umowy przy zakupie urządzenia.
Wraz z pompą ciepła typu split dostarczany jest formu-
larz jej uruchomienia, który umożliwia zlecenie urucho-
mienia pompy ciepła do działu serwisu firmy/producenta.
Takie zlecenie daje gwarancję, że usługa zostanie wy-
konana przez wykwalifikowany personel posiadający 
wiedzę techniczną, jak i stosowne uprawnienia.

Kategorię i podkategorię urządzenia należy wybrać z poniższej listy:

  Kategoria -> 3 – fluorowane gazy cieplarniane – pompa ciepła;
  Podkategoria -> sposób użytkowania: 

A – urządzenie do użytku domowego, 
C –  urządzenie handlowe (do wykorzystywania w obiekcie handlowym 

lub usługowym, w szczególności supermarkecie, sklepie, restauracji, 
centrum handlowym),

 I –  urządzenie przemysłowe (do wykorzystywania w obiekcie o charakterze 
przemysłowym, w szczególności zakładzie produkcyjnym lub 
przetwórczym, kopalni, porcie)

 P –  urządzenie inne (do wykorzystywania w innego rodzaju obiekcie, 
w szczególności szkole, szpitalu, urzędzie, biurze).

Przykładowa tabliczka znamionowa jednostki zewnętrznej pompy ciepła typu 
split Vitocal 200-S (urządzenie niehermetycznie zamknięte):

3.  Po prawidłowym wypełnieniu formularzu uaktywnia się przycisk „ZAPISZ”.

Po tej czynności możliwy jest tylko podgląd karty.

Jeden Operator może założyć karty dla kilku urządzeń, które posiada. 
Następnie może je przeglądać oraz udostępniać certyfikowanemu 
personelowi, czyli instalatorowi z uprawnieniami f-gazowymi, który dokonuje w 
karcie wpisów o wykonywanych czynnościach serwisowych.

Kolejne kroki wyglądają następująco: (ciąg dalszy) 

Numer fabryczny urządzenia

Podajemy datę 01.01. roku 
z tabliczki znamionowej

(dla tego urządzenia jest to 
data 01.01.2017 r.)

Rodzaj zastosowanego czynnika 
chłodniczego R410A, ilość napeł-
nienia oraz ekwiwalent CO2

(dla tego urządzenia:  
rodzaj czynnika: R410A, 
ilość napełnienia: 3,6 kg  
ekwiwalent CO2: 7617)

Numer fabryczny urządzenia

Rok produkcji urządzenia 
– wymagany podczas 
zakładania karty urządzenia

(dla tego urządzenia jest  
to data 01.01.2017 r.)

Rodzaj zastosowanego  
czynnika chłodniczego  
R410A, ilość napełnienia  
oraz ekwiwalent CO2

(dla tego urządzenia:
rodzaj czynnika: R410A,
ilość napełnienia: 3,6 kg
ekwiwalent CO2: 7517)

Przykład tabliczki znamionowej urządzenia 
niehermetycznie zamkniętego –  
pompy ciepła typu Split

23 Xi 2018 r. rozpoczęły się we wszystkich okręgowych izbach 
inżynierów budownictwa egzaminy na uprawnienia budow-
lane. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do testu 
ponad 3700 osób. W grupie przystępujących do egzaminu 
pisemnego znajdują się osoby, które po raz pierwszy przy-
stępują do egzaminu, a także osoby, które w poprzednich 
sesjach odroczyły termin egzaminu na własną prośbę, bądź 
też nie zdały egzaminu w pierwszym terminie i zgłosiły się 

ponownie. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu we 
wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa 
rozpoczną się egzaminy ustne. Przystąpią do nich kandy-
daci biorący udział w tegorocznym teście oraz osoby, które 
nie zadały egzaminu ustnego w poprzednich terminach. Do 
poprawkowego egzaminu ma przystąpić ponad 1100 osób.
Źródło: PiiB 
Pełna informacja: kliknij

Trwają egzaminy na uprawnienia budowlane

http://www.instalreporter.pl
mailto:marketing%40viessmann.pl?subject=
https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3668-xxxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta
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Do podstawowych cech zalicza się możliwość roz-
łączenia złączki już zaciśniętej na rurze. Nowy sys-
tem złącz jest w pełni kompatybilny wstecz, czy-
li nowe złączki zintegrowane mogą być swobodnie 
łączone ze złączkami starego typu Vestol. Poszcze-
gólne złączki są obecnie oferowane jako produkty 
skompletowane i od razu gotowe do zastosowania.
Wszystkie złączki są wykonane z mosiądzu, złączki kształ-
towe są odkuwane, dzięki czemu znacznie poprawiona 
jest ich wytrzymałość. Wszystkie elementy mające kon-
takt z wodą są cynowane, natomiast pozostałe elementy 
są niklowane dla podniesienia zewnętrznej estetyki złącz.

Nowe typy złączek w systemie 
zaprasowywanym

KiSAN rozszerzył również ofertę o nowe pozycje złą-
czek zaprasowywanych. Nowe modele złączek, tak jak 
i pozostałe złączki typu WL, są wyposażone w funkcję 
kontrolowanego przecieku, czyli złączki niezapraso-
wane są nieszczelne. Złączki te można zaprasowywać 
podstawową szczęką systemu KiSAN, czyli typu Ki, 
jak również szczękami o popularnym profilu typu TH. 
Dotychczasowa oferta kolan ustalonych, przydatnych 
podczas montażu wszelkiego rodzaju baterii i zawo-
rów, bazowała na montażu do ściany z użyciem pośred-
niego elementu, czyli płytki montażowej. Konstrukcja 
nowych modeli kolan ustalonych umożliwia bezpo-
średni montaż elementów na ścianie bez konieczno-
ści stosowania płytek montażowych. Pozwalają na to 

Nowy system skręcanych 
złącz zintegrowanych

Obecny rozwój w połączeniach rur z tworzyw sztucz-
nych skupia się głównie na złączkach, gdzie montaż 
odbywa się za pomocą różnego rodzaju zaciskarek lub 
urządzeń podobnego typu. Owszem zapewniają one 
szybki i powtarzalny montaż, ale tylko pod warunkiem 

pełnej sprawności narzędzi. Jednakże są sytuacje, gdy 
łatwiejsze jest zastosowanie klasycznych skręcanych 
złącz zaciskowych. Pozwalają one na szybki montaż 
instalacji bez użycia drogich narzędzi, dodatkowo da-
jąc możliwość późniejszego rozłączenia i ponowne-
go przyłączenia złączki. System złączek typu Vestol  
z oferty KiSAN miał wszystkie wymienione wyżej cechy, 
co zapewniło mu ogromną popularność na wiele lat.

Nowości produktowe  
w systemach KISAN

MArCiN CiuChNOwiCZ

Obecnie do oferty KISAN dołączył system Złącz  
Zintegrowanych dla średnic rur 16, 20 i 25 mm,  
który jest następcą systemu Vestol. Jest to kon-
strukcja łącząca doświadczenie sprawdzonych 
złącz z nowymi rozwiązaniami podnoszącymi ich 
walory użytkowe. Nadal jest to system złącz dający 
możliwość montażu rurociągów w instalacjach za 
pomocą prostych narzędzi, jak klucze i kalibrator. 

Zintegrowany trójnik

http://www.instalreporter.pl
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tak zwane łapy stanowiące integralną część korpusu. 
Kolejną nowością w systemie KiSAN są podwójne 
przyłącza grzejnikowe, będące uzupełnieniem do-
stępnej już oferty przyłączy pojedynczych. Przyłą-
cze podwójne z rozstawem króćców przyłączenio-
wych 50 mm zostało stworzone do podłączenia 
grzejników, ozdobnych, jak i klasycznych płytowych 
z dolnym zasilaniem, do instalacji wykonanej z rur 
wielowarstwowych prowadzonej w ścianie lub po-
sadzkach. Dzięki warstwie niklu położonego na wy-
soki połysk na rurkach, otrzymujemy wysoką este-
tykę podłączenia grzejnika i dużą odporność na 
uszkodzenia. Przyłącze umożliwia wykonanie próby 
ciśnieniowej instalacji bez dodatkowego zaślepiania 
i konieczności zawieszania grzejników – rurki zosta-
ły szczelnie zagniecione na końcu.

rolniczego oraz z biopłynów), wynikający z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 
r. (2009/28/WE). W tej dyrektywie określony został 
cel dla państw członkowskich UE (fot. 1), którym 
ma być zwiększenie udziału energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych w bilansie energii final-
nej Unii Europejskiej do 20% w 2020 r., przy czym 
dla Polski udział ten w 2020 r. ma wynosić 15%, 
(w tym w transporcie 10 proc.), wraz z oszczędnością 
energii i zwiększoną efektywnością energetyczną.
Dyrektywa zakłada ograniczenie prawnych i poza-
prawnych barier hamujących zwiększanie produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
usprawnianie i przyspieszanie procedur na odpo-
wiednich szczeblach administracyjnych. Państwom 
członkowskim przyznano szeroki zakres swobody 
przy wdrażaniu obowiązku stosowania energii od-
nawialnej, tak aby same mogły decydować o tym,  
w którym sektorze – energia elektryczna, ogrzewa-

NiK wskazuje, że na rozwój energetyki odnawial-
nej w naszym kraju negatywnie wpływały m.in.: brak 
konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych 
źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wy-
konawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otocze-
nia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i prze-
widywalność inwestycji w OZE, w szczególności  
w sektorze energii elektrycznej.
Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klima-
tycznym na świecie. Niestety Polska ma jedną z naj-
wyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosun-
ku do wyprodukowanej energii elektrycznej (1 kWh). 
Polityka Unii Europejskiej dotycząca klimatu i ener-
gii została określona w pakiecie klimatyczno-energe-
tycznym. Częścią tego pakietu jest rozwój energetyki 
opartej na odnawialnych źródłach energii (odnawialne 
źródło energii – odnawialne, niekopalne źródło ener-
gii obejmujące energię wiatru, promieniowania sło-
necznego, geotermalną hydrotermalną, hydroener-
gię, energię fal, prądów i pływów morskich, a także 
energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu 

Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. 
W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11% i był najniższy od 
2013 r. W konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością 
dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, które 
mają nadwyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. 

Zielona energia 
dostała zadyszki

NIK o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii

Nowe kolano ustalone z łapą stanowiącą 
integralną część korpusu

Przyłącze grzejnikowe podwójne 1
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nie/chłodzenie lub transport – chcą podejmować 
działania. W przyszłości polityka UE zmierza do ogra-
niczenia emisji dwutlenku węgla z obowiązującego 
obecnie poziomu 20% (którego osiągnięcie powinno 
nastąpić do 2020 r.) do pułapu 40% w 2030 r.

Najważniejsze ustalenia kontroli

Na przestrzeni ostatnich lat nie było konsekwentnej 
polityki państwa wobec odnawialnych źródeł ener-
gii. Nie przygotowano kompleksowego, opartego na 
aktualnych założeniach, dokumentu określającego 
politykę państwa wobec sektora OZE. Cele i zada-
nia dotyczące OZE zostały określone w:
• Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  
(z perspektywą do 2030 r.).
• Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowi-
sko – perspektywa do 2020 r.
• Polityce energetycznej Polski do roku 2030.
• Krajowym planie działania w zakresie energii ze źró-
deł odnawialnych (KPD)
• Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych w Pol-
sce w latach 2010-2020.

Dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 
roku, który powinien zawierać spójną, komplekso-
wą koncepcję rozwoju polskiej energetyki, w tym 
OZE, nie był aktualizowany od roku 2009. Pomimo 
obowiązku przedkładania przez ministra energii (po-
przednio ministra gospodarki), każdego roku, infor-
macji o realizacji Polityki energetycznej Polski do roku 
2030, ostatnia informacja przyjęta przez Radę Mini-
strów dotyczyła roku 2012. Zmienność i niepewność 
regulacji, a także skomplikowane przepisy wymaga-
jące interpretacji nie służyły wzrostowi zaufania in-
westorów przekładającego się na rozwój inwestycji 
w sektorze. Co ciekawe w Ministerstwie Energetyki 
nie były kontynuowane prace nad dokumentem Po-
lityka energetyczna Polski do roku 2050.
Dwie dyrektywy UE dotyczące OZE zostały wdro-
żone z opóźnieniem. Komisja Europejska, za niedo-
pełnienie obowiązku transpozycji dyrektywy 2009/28/
WE (miało to nastąpić nie później niż do 5 grudnia 
2010 r.), wszczęła postępowanie przeciwko Polsce  
i wezwała do usunięcia uchybienia. Dopiero po opu-
blikowaniu 28 stycznia 2015 r. ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych KE wycofała skargę. 
Z kolei transpozycja dyrektywy 2015/1513/WE (zmie-
niająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jako-
ści benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca 
dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych) do polskie-
go porządku prawnego nastąpiła z dwuipółmiesięcz-
nym opóźnieniem.
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Już w czerwcu 2015 r. Komisja Europej-
ska w kolejnym raporcie z postępów 
we wdrożeniu dyrektywy o promocji 
odnawialnych źródeł energii ostrzegła 
dwa kraje: Polskę i Węgry, że mogą nie 
zrealizować swoich celów dotyczących 
OZE na 2020 r. Ostrzeżenie to jest  
o tyle znamienne, że cała UE posuwa 
się bardzo szybko w kierunku znaczą-
cego przekroczenia celu ogólnego OZE 
ustalonego jako 20% udziału energii  
z OZE w zużyciu finalnym energii brut-
to w 2020 r. (w tym w transporcie mini-
mum 10% udziału biopaliw i napędów 
elektrycznych z OZE).

W Polsce jeszcze w 2013 r. udział ener-
gii z OZE wynosił 11,4% (fot. 2) i wy-
dawało się, że do 2020 r. osiągnie-
my obowiązkowy, minimalny cel 
15% udziału energii z OZE w całkowi-
tym zużyciu energii brutto (15,85% 
uwzględniając nadwyżkę na potrzeby 
mechanizmu współpracy). Jednakże 
w 2016 r. wskaźnik ten osiągnął war-
tość 11,3% i był nie tylko niższy od 
wskaźnika z roku 2015 (11,93%), ale 
był w ogóle najniższy od 2013 r. 

http://www.beretta-poradnik.pl
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W Krajowym planie działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych ustalono przewidywane roczne 
wskaźniki dla poszczególnych lat w okresie 2010-2019, 
na ścieżce do osiągnięcia celu krajowego w 2020 r.  
Założony udział energii ze źródeł odnawialnych  
w 2020 r., w poszczególnych sektorach wynosi dla: 
• transportu – 11,36%, 
• ciepłownictwa/chłodnictwa – 17,05% oraz 
• elektroenergetyki – 19,13%
W sektorze transportu (fot. 3) odnotowano naj-
istotniejszy spadek udziału energii z OZE w końco-

wym zużyciu energii brutto (wg KPD przewidywana 
wartość na 2016 rok miała wynosić 8,62%). Spadek 
udziału energii z OZE, który wystąpił w 2016 r., był 
przede wszystkim konsekwencją niemal 20% wzro-
stu oficjalnej konsumpcji paliw w stosunku do roku 
2015, wynikającego z wejścia w życie przepisów 
ograniczających nielegalny obrót paliwami ciekłymi  
i wzrostu cen za użytkowanie infrastruktury, spo-
wodowanego zwiększonym zapotrzebowaniem na 
biokomponenty.
W sektorze ciepłowniczym/chłodniczym (fot. 4) udział 
energii z OZE przekroczył założone w KPD wartości. 
Udział energii z OZE w tym sektorze określony został 
odpowiednio na: 13,71% w 2015 r. i 14,39% w 2016 roku.
W sektorze elektroenergetyki (fot. 5), udział energii z OZE  
w końcowym zużyciu energii brutto, w 2016 r. wyniósł 
13,36% i nie osiągnął zaplanowanego w KPD wskaź-

„PODWÓJNA” DOTACJA
DO POMP CIEPŁA

Pionier w dziedzinie 
pomp ciepła

Twórcza 
pasja

Szwedzka 
jakość

Dotacja 4000 zł
Cenę każdej pompy gruntowej 
o mocy 4 - 17 kW okresowo obniżamy 
o 4000 zł netto.

Czas trwania promocji
Promocja trwa od 13 sierpnia 
do 20 grudnia 2018 roku.

5-letnia gwarancja
Gwarancja na pompę ciepła 
po okresie 2 lat zostaje wydłużona 
o kolejne 3 lata.

Przedpłata
Pompy ciepła dostępne w promocji 
są sprzedawane na zasadach 100% 
przedpłaty. Płatność na podstawie 
proformy przed dostawą.

Autoryzowani Partnerzy
Zakup i montaż wyłącznie przez 
autoryzowanych partnerów Nowatermia. 
W celu uzyskania informacji o firmie 
instalacyjnej biorącej udział w promocji 
prosimy o kontakt z BOK: 
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012

Dotacja rządowa 
„Czyste Powietrze”
Kupując pompę ciepła Thermia 
w obniżonej cenie dodatkowo wykorzystaj 
dotację WFOŚiGW w ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze”.

poland.thermia.com

NOWATERMIA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012
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Na obniżenie wskaźnika wpływ miał 
głównie zmniejszony udział OZE w trans-
porcie, a także w elektroenergetyce.

2
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nika (13,85%). Co więcej, w stosunku do roku 2015 r. 
(13,43%) udział ten nieznacznie się obniżył. Było to 
związane ze spadkiem udziału produkcji energii elek-
trycznej w instalacjach wykorzystujących współspa-
lanie biomasy. Udział energii z OZE w elektroener-
getyce spadł nieznacznie, dzięki wzrostowi udziału 
energii z innych źródeł odnawialnych, tj. biogazu oraz 
energii z wiatru i słońca. 
Zdaniem NiK, przewidywana stagnacja wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE pozwala zakładać, że Pol-
ska może nie osiągnąć do 2020 r. obowiązkowego, 
minimalnego (15%) udziału energii z OZE. W rezulta-
cie Polska prawdopodobnie stanie przed koniecz-
nością dokonania statystycznego transferu energii 
z OZE z państw członkowskich UE, które mają nad-
wyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wy-
nieść nawet 8 mld zł.
Jak zauważa Izba, negatywnym zjawiskiem jest 
zmniejszenie liczby wniosków o udzielenie kon-

cesji na wytwarzanie energii elektrycznej w insta-
lacjach OZE (m.in. małe elektrownie wiatrowe, mi-
krobiogazownie, systemy fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne, kotły na biomasę, gruntowe pompy ciepła). 
W 2016 r. złożono o ponad 60% mniej wniosków  
o wydanie koncesji niż w roku 2015. Natomiast su-
maryczna moc instalacji OZE na koniec I półrocza 
2017 r. była mniejsza o 1539 MW od mocy na koniec 
2015 r. Odnotowano również rezygnację inwestorów 
z przyłączenia do sieci nowych źródeł, pomimo wy-
dania warunków przyłączenia. Ponad 75% instalacji 
OZE planowanych do przyłączenia w okresie 2015 r. –  
i półrocze 2017 r. nie zostało zrealizowanych. Było to na-
stępstwem rezygnacji inwestorów z budowy farm wia-
trowych lub zmiany terminów przyłączenia do sieci. Dla 
niektórych farm wiatrowych inwestorzy wnioskowali  
o zmniejszenie mocy przyłączeniowych.
Źródło: NiK
Pełna treść artykułu: kliknij
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Zawory termostatyczne – przegląd
Łukasz Biernacki

Zawory termostatyczne do podłączenia grzejnika łazienkowego z jednej strony

Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych z podłączeniem środkowym

Powszechnie zaworami termostatycznymi określamy pewien typ zaworów 
wyposażonych w element termoczuły, który w ściśle określony sposób reaguje na 
zmiany temperatury. Zawory termostatyczne wykorzystują zjawisko fizyczne polegające 
na zmianie objętości ciał stałych, cieczy lub gazów pod wpływem temperatury. Dzięki 
temu do prawidłowego działania nie jest potrzebne zasilanie elektryczne ani zewnętrzne 
sterowanie. Zawory termostatyczne mają za zadanie zapewnić komfort cieplny, a także 
w niektórych przypadkach zabezpieczyć instalacje przed poważnymi awariami. 

Termostatyczne zestawy przyłączeniowe do grzejników
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nież odpowiednia temperatura czynnika grzewczego 
zwłaszcza w przypadku ogrzewania płaszczyznowe-
go. Tutaj z pomocą przychodzą zawory mieszające, 
a jednym z możliwych rozwiązań są zawory termo-
statyczne. Poprzez wbudowany czujnik temperatury 
umożliwiają utrzymywanie stałej temperatury me-

dium. Mają pokrętło ze skalą, dzięki któremu możliwe 
jest ustawienie konkretnej wymaganej temperatury. 
Dla ogrzewania niskotemperaturowego przeważnie 
jest to zakres 20-45oC. Tego typu rozwiązanie nie po-
trzebuje zewnętrznego sterowania, natomiast wy-
maga ręcznej korekty w momencie, kiedy warunki 

Czy każdy zawór termostatyczny 
to zawór mieszający?
Otóż nie. Zaworami termostatycznymi nazywamy np. 
bardzo popularne zawory grzejnikowe współpracują-
ce z głowicą termostatyczną. W tym przypadku nie ma 
mowy o mieszaniu się czynnika, ponieważ zawór ma 
tylko dwie drogi: wlot i wylot. Zawór mieszający musi 
zatem mieć przynajmniej trzy drogi: wlot wody gorącej, 
wlot wody zimnej oraz wylot wody zmieszanej.

Zawory grzejnikowe
Aby w jakiś sposób usystematyzować bardzo szerokie 
pojęcie termostatyki w pierwszej kolejności chciał-
bym omówić zawory zapewniające komfort ciepl-
ny. Są to przede wszystkim wspomniane już zawo-

ry grzejnikowe. Występują w wersji prostej i kątowej. 
Dedykowane są do grzejników łazienkowych lub uni-
wersalne do wszystkich typów grzejników. ich cha-
rakterystyczną cechą jest dwuczłonowa budowa. 
Pierwszy element to sam zawór, na którym monto-
wany jest drugi człon w postaci czujnika, czyli głowicy 
termostatycznej. Dzięki takiemu połączeniu możemy  
w prosty sposób utrzymywać dowolnie wybraną 
temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Nie do-
chodzi przy tym do niepotrzebnych wahań tempe-
ratury powodujących straty energii. 

Zawory mieszające
Aby cała instalacja pracowała stabilnie, bezpiecznie 
i przede wszystkim ekonomicznie, ważna jest rów-

Zawory mieszające termostatyczne do ogrzewania podłogowego

Zawory antykondensacyjne do ochrony temperatury powrotu 
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Zawór mieszający do instalacji solarnych
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w instalacjach z dużymi zasobnikami na ciepłą wodę 
(instalacje solarne) i dość nieregularnym jej rozbio-
rem (szpitale, szkoły, budynki użyteczności publicz-
nej, hotele itp.). W takich bowiem systemach może 
dojść do rozwoju groźnych dla ludzi bakterii.

Zawory antykondesacyjne
Zawory termostatyczne znalazły również zastoso-
wanie jako urządzenia typowo zabezpieczające in-
stalacje i występujące w niej najważniejsze elemen-
ty jak np. kocioł. Jako pierwsze chciałbym omówić 
zawory antykondesacyjne. Producenci kotłów sta-
łopalnych (na pelet, ekogroszek itp.) w warunkach 
gwarancji wymagają specjalnych zabezpieczeń chro-
niących kocioł przed zbyt niską temperaturą powro-
tu, powodującą powstawanie kondensatu w kotle, 

co za tym idzie korozji i obniżenia żywotności. Wy-
magany jest wtedy montaż odpowiednich zaworów 
mieszających. Jednym z rozwiązań jest właśnie wy-
żej wymieniony zawór antykondesacyjny. Ma on fa-
bryczną nastawę w postaci wbudowanego czujni-
ka temperatury wyskalowanego na odpowiednią 
wartość: 45, 50, 55, 60 lub 70°C. Pozwala to na au-
tomatyczne utrzymanie odpowiedniej temperatury 
powrotu bez możliwości umyślnej lub nieumyślnej 
ingerencji użytkownika w zmianę ustawienia. 
Dodatkowo należy pamiętać, że sprawność kotłów 
stałopalnych podawana jest przy określonej tem-
peraturze na zasilaniu. Zazwyczaj ta temperatura 
jest dużo wyższa niż ta, która w danej chwili jest 
wymagana na instalacji. Dlatego ważne jest, aby 
kocioł pracował na możliwie jak najwyższych pa-

pogodowe ulegną zmianie i potrzebne jest obni-
żenie lub podwyższenie parametrów w instalacji. 
Ten sam typ zaworów (mieszaczy) – różniący się 
jedynie zakresem nastawy – stosuje się w instala-
cjach c.w.u. W tym przypadku oprócz zapewnienia 
wody o odpowiedniej temperaturze w zakresie 30-
65°C, zawory dodatkowo zabezpieczającą przed 
poparzeniem. ich konstrukcja bowiem, odcina do-
pływ wody do punktu poboru (prysznic, wanna itp.)  
w momencie braku możliwości uzyskania wymaga-
nej przez użytkownika temperatury. Dzieje się tak np. 
w przypadku awarii zasilania wody zimnej. Niektó-
re modele mieszaczy termostatycznych mają moż-
liwość dezynfekcji termicznej instalacji polegającej 
na chwilowym ręcznym zwiększeniu temperatury do 
70oC. Takie rozwiązania wymagane są między innymi  

TacoSetter Bypass Flansch_instal reporter_207x148.indd   1 08.10.2018   16:20:42
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Zawór upustowo-napełniający i schemat zastosowania zaworu
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rametrach. W instalacji konieczne jest wtedy mon-
towanie zaworów obniżających parametry czynnika 
grzewczego. W układach, w których brak zaworów 
antykondensacyjnych, w okresach przejściowych 
(wczesna wiosna oraz jesień) lub także przy ciepłej 
zimie kiedy użytkownik obniża parametr na zasila-
niu instalacji, temperatura powrotu spada poniżej 

45oC, a zatem poniżej granicy gdzie może wytwo-
rzyć się kondensat. W przypadku awarii kotła rekla-
macja będzie odrzucona.

Zawór upustowy bezpieczeństwa
Drugim zaworem typowo zabezpieczającym jest za-
wór upustowy bezpieczeństwa termicznego. Ma on 

Schemat zasady działania zaworu antykondensacyjnego

Zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego
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Przedstawiamy Resideo… 
najnowsze rozwiązania dla Twojego domu 

Jeszcze więcej innowacji. 

Szybsze działanie, wygoda, bezpieczeństwo. 

Niezawodne produkty Honeywell Home.

homecomfort.resideo.com/pl

nowa marka
znana jakość
sprawdzone 
rozwiązania 

©2018 Resideo Technologies, Inc. Nazwa Honeywell Home jest znakiem towarowym  
spółki Honeywell International Inc., używanym na licencji udzielonej firmie Resideo Technologies, Inc.

www.resideo.com
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kapilarę o długości przeważnie 1 m zakończoną czuj-
nikiem temperatury. 
Czujnik montujemy bezpośrednio w płaszczu kotła 
natomiast sam zawór podłączamy do wężownicy 
schładzającej. W przypadku wzrostu temperatury 
powyżej poziomu bezpieczeństwa zawór otwo- 
rzy się i schłodzi układ, zapobiegając przegrzaniu  
i poważnej awarii. 

Zawór upustowo-napełniający 
Bardzo podobnym rozwiązaniem jest zawór upusto-
wo-napełniający bezpieczeństwa termicznego. Róż-
ni się od poprzedniego rozwiązania miejscem mon-
tażu i dodatkową funkcją napełniania. Tego typu 
zawór wpinamy bezpośrednio do instalacji c.o. i do 
zasilania zimnej wody. W momencie awarii element 
termostatyczny otwiera trzpień zaworu wypuszcza-
jąc jednocześnie wodę gorącą i wpuszczając wodę 
zimną w celu schłodzenia układu.

Schemat zastosowania zaworu termostatycznego 
w funkcji obniżenia temperatury czynnika  
w ogrzewaniu podłogowym

Schemat zastosowania zaworu upustowego 
bezpieczeństwa termicznego w kotle  
z wężownicą schładzającą
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Podsumowując, zawory termostatycz-
ne pełnią bardzo wiele ważnych funkcji 
w instalacji. Są bardzo proste w obsłu-
dze i montażu stąd ich duża popular-
ność. Patrząc z ekonomicznego punktu 
widzenia, są mniej kosztowne, gdyż nie 
wymagają dodatkowego osprzętu do 
sterowania. Dzięki temu, że ich działa-
nie opiera się na zjawisku fizycznym, 
ich praca możliwa jest w przypadku 
braku zasilania elektrycznego. Mają 
też pewne wady. Są bardziej wrażliwe 
na zanieczyszczoną i agresywną wodę 
w porównaniu do innych zaworów. Wy-
dzielający się kamień lub osady w in-
stalacji mogą zakłócać działania czuj-
ników oraz elementów znajdujących 
się wewnątrz. Mają także dużo mniej-
sze przepływy co ogranicza ich zakres 
stosowania.

Najnowsze rozwiazanie 
chroniace przed Legionella

Nowa generacja zaworów 
mieszajacych z ochrona 
przeciwpoparzeniowa

Mozliwosc planowania dezynfekcji termicznej

Zdalne sterowanie i monitoring

www.wattswater.pl

video
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Celem wodnej instalacji grzewczej jest dostar-
czenie odpowiedniej ilości ciepła zgodnie z założe-
niami, dla utrzymania odpowiedniej temperatury 
w pomieszczeniu. Aby to osiągnąć, dla wszystkich 
odbiorników ciepła, takich jak grzejniki lub pętle 
ogrzewania podłogowego musi być zapewniony 

odpowiedni przepływ czynnika grzewczego. 
W układach niezrównoważonych odbiorniki, które znaj-
dują się najdalej od źródła ciepła, ogrzewane są słabo 
lub wcale. Dla użytkownika jest to zjawisko szczególnie 
widoczne po okresie obniżenia nocnego temperatury.
W instalacji centralnego ogrzewania należy dla każ-
dego odbiornika końcowego ustawić obliczeniowe 
natężenie przepływu czynnika grzewczego. Zapew-
nienie odpowiedniego równoważenia to większy 
komfort dzięki właściwej dystrybucji ciepła, która od-
powiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Ponadto 
zmniejszone obciążenie pompy to również zmniej-
szenie zużycia energii. Niższa temperatura powrotu 
czynnika grzewczego z instalacji, dzięki zrównowa-
żeniu korzystnie wpływa na sprawność kotłów kon-
densacyjnych.
Kiedy równoważenie instalacji jest prawidłowo re-
alizowane, powoduje znaczny wzrost efektywności 
i oszczędności energii nawet o 35%. 
W nowo projektowanych instalacjach relatywnie ła-
two można zrównoważyć instalację, wyznaczyć na-
stawy na zaworach i dobrać odpowiednią armaturę.
W przypadku starszych budynków przeważnie nie 
ma szczegółowej dokumentacji systemu, a struktura 
instalacji i położenie rur są w dużej mierze nieznane. 
W takich przypadkach trudno jest ustalić zależności 
między poszczególnymi parametrami obiegów, co 
prowadzi do wyższych wydatków koniecznych do 
wykonania projektu. 

Automatyczna kontrola przepływu

Technologia AFC została opracowana w celu równo-
ważenia instalacji wodnych w warunkach trudnych 
do obliczenia pod względem hydraulicznym. Ta tech-

Równoważenie hydrauliczne systemów 
grzewczych może zarówno zwiększyć 
komfort, jak i obniżyć zużycie energii 
nawet o 35%. W praktyce jednak, 
równoważenie instalacji jest stosowane  
w nie więcej niż jednej czwartej 
wszystkich systemów wodnych. Wynika 
to głównie z faktu, że dla istniejących 
systemów struktura orurowania jest 
często nieznana, co może utrudniać 
ustalanie niezbędnych parametrów 
instalacji. Innowacyjna technologia AFC 
(Automatic Flow Control) z automatyczną 
regulacją przepływu, zapewnia 
równoważenie instalacji centralnego 
ogrzewania nawet w trudnych do 
obliczeń warunkach. Jest to rozwiązanie, 
zarówno proste, jak i niezawodne.

Równoważenie hydrauliczne  
za pomocą technologii AFC

Łatwiej niż kiedykolwiek

MirosŁaw Tylek 

Rodzaje instalacji, w których technologia AFC znajduje zastosowanie:

1. złożony, rozgałęziony układ 
systemu grzewczego

•	 połączenie	rozkładu	
poziomego	i	pionowego

•	 nieznany	system	rurociągów
•	 ograniczona	przestrzeń	

uniemożliwia	montaż	
regulatorów	różnicy	
ciśnienia

2. Rozproszony układ systemu 
grzewczego

•	 poziome,	rozległe	
orurowanie

•	 znaczny	wpływ	różnicy	
ciśnienia	w	obiegach	
grzewczych

3. prosty układ systemu – 
kompaktowy, montowany  
na ścianie kocioł wraz  
z pompą

•	 wysokość	podnoszenia	
pompy	większa	niż	20	kPa	
(granica	hałasu)

•	 ograniczona	przestrzeń	
uniemożliwia	montaż	
regulatorów	różnicy	
ciśnienia

iMi Hydronic 
Engineering,
Olewin 50A, 
32-300 Olkusz
tel. 32 75 88 200
www.imi-hydronic.com

r e k l a m a
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nologia, opracowana i opatentowana przez iMi Hy-
dronic Engineering, umożliwia automatyczną kontro-
lę przepływu dzięki nowatorskiej budowie zaworów.
Produkt AFC instaluje się bezpośrednio przy odbior-
niku ciepła, ogranicza maksymalny przepływ dla od-
biornika niezależnie od ciśnienia różnicowego przed 
zaworem. Dzieje się tak głównie przy częściowym 
obciążeniu – tryb pracy, który najczęściej występuje  
w praktyce. Wahania ciśnienia spowodowane zamy-
kaniem zaworów w innych pomieszczeniach nie mają 
wpływu na właściwości regulacyjne pozostałych od-
biorników wyposażonych w technologię AFC. Tylko 
wymagana ilość czynnika grzewczego jest kierowa-
na do grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego. 
 
Duży asortyment produktów  
i najmniejsze zawory dynamiczne  
na rynku

Technologia AFC została opracowana 5 lat temu dla 
rozdzielaczy ogrzewania podłogowego Dynacon. Za-
wór Eclipse oferowany jest w standardowych dłu-

gościach tak, że łatwo jest 
nim zastąpić istniejące za-
wory grzejnikowe, szczegól-
nie w starszych systemach 
grzewczych.

Unikalne cechy zaworu Eclipse:
- zintegrowany automatyczny ogra-
nicznik przepływu,
- automatyczne równoważenie bez żmudnych ob-
liczeń,
- eliminuje zjawisko nadprzepływów,
- idealny dla instalacji modernizowanych,
- nastawa bezpośrednio w zakresie przepływu od 10 
do 150 l/h,
- bezszumna praca zaworu nawet przy ∆p do 60 kPa,
- duża elastyczność ustawień także na obiekcie,
- połączenie M30x1,5 odpowiednie dla głowic iMi  
Heimeier oraz siłowników,
- wszystkie korpusy oznakowane II+ mogą być prze-
zbrojone we wkładkę Eclipse tzn. V-exact ii, Stan-
dard, Multilux, Multilux 4-Set.

Dostępne modele zaworu Eclipse (prosty, kątowy, kątowo-narożny lewy, kątowo-narożny prawy)

Nastawy dla technologii AFC można szybko i prosto określić za pomocą  
programów obliczeniowych (Audytor C.O. instalTherm) lub tabeli powyżej.

Dla określenia nastawy zaworu odczytaj wartość według mocy grzejnika. 
Wartość nastawy x10 oznacza ilość litrów na godzinę. 
Opór zaworu należy określić na podstawie nastaw. 
Q – moc grzejnika, 
∆t – schłodzenie czynnika w systemie
∆p – spadek ciśnienia na zaworze
∆p min. 10 - 100 l/h = 10 kPa
∆p min. 100 - 150 l/h = 15 kPa

Budowa zaworu AFC Eclipse. 
Wymiana wkładki zaworowej za 
pomocą narzędzia montażowego bez 
konieczności opróżniania instalacji.
1 – silna sprężyna z dużą siłą 

nastawczą chroni zawór przed 
efektem zapiekania

2 – połączenie M30x1.5 
do wszystkich głowic 
termostatycznych Heimeier  
oraz siłowników

3 – automatyczny ogranicznik 
przepływu

4 – korpus zaworu wykonany  
z brązu odpornego na korozję

5 – podwójne uszczelnienie 
o-ring zapewnia długotrwałą 
eksploatację

6 – element nastawczy
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Zawory grzejnikowe

Oferowane przez firmę Honeywell zawory grzejniko-
we dzięki różnorodnym rodzajom korpusu pozwala-
ją na montaż w grzejnikach łazienkowych, kanało-
wych lub kompaktowych. W ofercie firmy Honeywell 
znajdziemy różnorodne typy korpusów m.in. proste, 
kątowe, osiowe lub narożne. W zależności od typu 

grzejnika tj. z zasilaniem bocznym lub dolnym, ofer-
ta obejmuje zarówno zawory grzejnikowe, jak i za-
wory podwójne lub pojedyncze zawory powrotne.
Zawory grzejnikowe oferowane przez firmę Honey-
well mają kilka wyróżniających cech, które umożli-
wiają efektywne wykorzystanie ciepła we wszystkich 
typach instalacji grzewczych: modernizowanych  
z instalacją wertykalną lub z rozprowadzeniem 
poziomym oraz w nowych – z rozprowadzeniem 
rozdzielaczowym. Zastosowanie różnych typów 
wkładek zaworowych pozwala na osiągnięcie na-
stępujących korzyści:
- optymalne wykorzystanie energii,
- niski poziom hałasu,
- prosta obsługa i serwis (podwójne uszczelnienie, 

możliwość płukania gniazda).
Ponadto wszystkie zawory termostatyczne Honey-
well mają następujące cechy:
- sprężyna zaworu nie jest omywana przez czynnik 
grzewczy (szczególnie jest to istotne, gdy woda w in-
stalacji jest mocno zanieczyszczona),
- możliwość wymiany wkładki przy działającej insta-
lacji (bez potrzeby odwadniania pionu),
- całkowita zamienność wkładek termostatycznych 
(niezależnie od daty produkcji każda wkładka pasu-
je do każdego korpusu zaworu).

Zawory termostatyczne Honeywell:
- z wkładką zaworową VS, z nastawą wstępną (insta-
lacje grzewcze ze średnimi przepływami, funkcja sa-

mooczyszczenia, zabezpieczenie przed zmianą na-
stawy widoczne po zdjęciu głowicy termostatycznej);
- z wkładką zaworową typ BB (instalacje grzewcze 
ze średnimi przepływami);
- z wkładką typu UBG;
- z wkładką FV, z nastawą wstępną (instalacje grzew-
cze z niskimi przepływami, wkładka z zabezpiecze-
niem przed manipulacją, funkcja samooczyszczenia);

Produkty Honeywell z zakresu techniki grzewczej znajdują zastosowanie w instalacjach w różnych typach obiektów np.: w domu 
jednorodzinnym, indywidualnym mieszkaniu w tzw. bloku, czy też w budynkach biurowych i można je podzielić na następujące 
grupy: zawory grzejnikowe oraz głowice termostatyczne; zawory równoważące (podpionowe); zawory mieszające; armatura 
grzewcza do wodnych instalacji grzewczych. W niniejszym artykule pokażemy jedynie wycinek oferty: zawory termostatyczne.

Zawory termostatyczne Honeywell

V2000BB – zawór termostatyczny 
z wkładką BB

V2000FV – zawór termostatyczny 
z wkładką FV, z nastawą wstępną

V2000SC – zawór termostatyczny 
z wkładką typu SC

V2000UB – zawór termostatyczny 
z wkładką typu UBG

V2050 – zawór termostatyczny  
z wkładką typu H

V2000VS – zawór termostatyczny 
z wkładką VS, z nastawą wstępną

V2080 – zawór grzejnikowy dekoracyjny 
Thera Design

homecomfort.resideo.com

r e k l a m a
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- z wkładką typu H (instalacje o dużych przepływach, 
montaż na zasilaniu lub – w wykonaniu poziomym 
– na powrocie, możliwość odwrotnego przepływu 
pod warunkiem niższego dopuszczalnego spadku 
ciśnienia);
- z wkładką typu SC z funkcją samozamykającą - gdy 
głowica termostatyczna jest zdemontowana, przez 
zawór zachowany jest minimalny przepływ (kv=0,03) 
zapobiegający zamrożeniu grzejnika;
- dekoracyjny Thera Design do grzejników łazienko-

wych, wykończenie zaworu powłoką chromowaną 
lub białą (RAL9016).

Zawory mieszające

Produkty te, znane potocznie jako „mieszacze”, sta-
nowią istotny element sterowania instalacjami grzew-
czymi - głównie w ogrzewaniu podłogowym. Zawory 
mieszające 3- i 4-drogowe wraz z napędami elek-
trycznymi regulują dopływ ciepła (lub chłodu) do 

instalacji, według zapotrzebowa-
nia określonego przez sterowniki 
temperatury.
Grupa zaworów mieszających, prze-
pustnic i siłowników stanowi istot-
ny element armatury w instalacjach 
grzewczych, systemach wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych.
Właściwości zaworów mieszają-
cych tj.:
- stały przepływ w obiegu grzew-
czym,
- optymalna temperatura zasilania,
- optymalny balans temperatury 
kotła,
- doskonałe warunki dla regulacji 
zaworami termostatycznymi,
- zabezpieczenie przed korozją kotła,
- mniejsze straty przesyłu ciepła,
potwierdzają istotne znaczenie sto-
sowania produktów tej grupy pro-
duktów w wielu instalacjach grzew-
czych lub chłodniczych.
Wsród „mieszaczy” Honeywell wy-
różniamy:
- termostatyczne zawór mieszające 
do instalacji c.w.u.: TM50, TM200, 
TM3400–TM 3410 
- zawory mieszające termostatycz-
ne do instalacji solarnych: TM50/
TM200/TM300SOLAR.

TM200SOLAR – termostatyczny 
zawór mieszający do instalacji 
solarnych

TM50SOLAR – termostatyczny 
zawór mieszający do instalacji 
solarnych

TM50 – termostatyczny zawór 
mieszający do instalacji c.w.u.

TM3400/TM3410 – termostatyczny 
zawór mieszający do instalacji c.w.u.

Panasonic rozpoczyna produkcję w Europie

Firma Panasonic Corporation rozpoczęła produkcję pomp 
ciepła typu powietrze-woda w fabryce Panasonic AVC Ne-
tworks Czech w Pilznie (w Republice Czeskiej). Uruchomie-
nie nowej linii produkcyjnej ma na celu jest wzmocnienie 
pozycji Panasonic na europejskim rynku systemów HVAC.
Do tej pory pompy ciepła Panasonic były importowane 
do Europy z zakładu produkcyjnego w Malezji. Jednak 
ze względu na gwałtowny wzrost popytu na energię po-
chodzącą z odnawialnych źródeł, Panasonic postanowił 
uruchomić nową jednostkę produkcyjną w Czechach. 
Ma ona zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energo-
oszczędne systemy grzewczo-chłodzące na rynku euro-
pejskim. Produkcja pomp ciepła w Pilznie pozwoli lepiej 
dostosować parametry urządzeń do europejskich norm 
i skrócić czas realizacji zamówień dla klientów w Euro-

pie. Co ważne, ograniczony zostanie również negatyw-
ny wpływ na środowisko spowodowany długodystan-
sowym transportem produktów z Malezji.
Nowo powstała fabryka ma obecnie jedną linię pro-
dukcyjną, a jej zdolność wytwórcza ma się stopniowo 
zwiększać do 40 000 jednostek Aquarea rocznie – zgod-
nie z planem Panasonic, który zakłada, iż fabryka w Cze-
chach stanie się w przyszłości jednym z głównych za-
kładów produkujących pompy Aquarea.
– Jesteśmy dumni z nowej fabryki i linii produkcyjnej 
oraz z możliwości, jakie dają nam one w Europie. Ob-
serwujemy duży wzrost zapotrzebowania na produkty 
Aquarea i zależy nam na zaspokojeniu potrzeb klientów  
w całej Europie – mówi Enrique Vilamitjana, Managing  
Director w Panasonic Appliances Air-Conditioning Europe.
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lach mieszające zawory termostatyczne mają za za-
danie zapewnienie ochrony przed wypływem wody 
o zbyt wysokiej temperaturze w czasie przeprowa-
dzania dezynfekcji termicznej (65-75̊ C). 

Umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji ter-
micznej (i/lub chemicznej). Niestety nie wszystkie 
zawory dostępne na rynku mają możliwość przepro-
wadzenia wymaganej przepisami dezynfekcji termicz-

Dlaczego stosujemy 
termostatyczne zawory  
mieszające?

Oszczędności zużycia wody. Zadaniem termo-
statycznych zaworów mieszających ciepłej wody 
użytkowej jest zapewnienie wypływu wody o stałej 
temperaturze, zadanej przez użytkownika lub eks-
ploatatora, niezależnie od zmieniających się warun-
ków i parametrów w instalacjach zasilających wody 
zimnej i gorącej. 

Minimalizacja strat ciepła. Dzięki utrzymaniu tem-
peratury wody zmieszanej na odpowiednim poziomie 
eksploratorzy obiektów typu baseny i inne obiekty 
użyteczności publicznej obserwują również oszczęd-
ności związane z minimalizacją strat ciepła. 

Ochrona przed poparzeniem. Kolejną funkcją jaką 
zapewniają termostatyczne zawory mieszające jest 
odcięcie przepływu w przypadku gwałtownego wzro-
stu temperatury. 
Wypływ gorącej wody z urządzenia jest samoczyn-
nie odcinany w przypadku zaniku zimnej wody  
w instalacji. Ponadto, na przykład w hotelach i szpita-

Termostatyczny zawór mieszający miesza zimną wodę z gorącą – wodę o dwóch różnych wartościach temperatury, aby otrzymać 
zmieszaną wodę o ustabilizowanej temperaturze. Istotne jest, aby zmiany ciśnienia, temperatury, czy przepływu wody dopływającej 
były kompensowane na tyle szybko, aby nie mogły być zauważone przez użytkownika. Ze względu na higienę wody pitnej wymagane 
jest utrzymanie temperatury 55°C w instalacji. Wymagany przepisami zakres temperatury 55-60̊ C może być jednak niebezpieczny dla 
dzieci, niemowląt, czy osób niepełnosprawnych o zaburzonym odczuwaniu temperatury. Przedszkola, żłobki to klasyczne zastosowania 
termostatycznych zaworów mieszających. W artykule scharakteryzowane zostaną możliwe inne zastosowania tego typu armatury.

Termostatyczne zawory mieszające Watts
Joanna Pieńkowska

Zawór mieszający Ultramix

Schemat – możliwa lokalizacja mieszających zaworów termostatycznych w instalacji

Kołnierzowy zawór termostatyczny DN 100 typ 
T70 obsługujący przepływ do 1200 l/min 
(do 120 punktów czerpalnych)
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cji już za zaworem mieszającym. Tutaj rozwiązaniem 
problemu jest zastosowanie sterownika zaworu mie-
szającego, który na czas przeprowadzania dezynfek-
cji umożliwi nastawy temperatury na poziomie 70°C 
(możliwe w zaworach mieszających ULTRAMiX®).

Gdzie w instalacji powinny znaleźć się 
termostatyczne zawory mieszające? 

• Na przewodzie wody użytkowej za wymiennikiem 
ciepła, kotłem lub zasobnikiem w celu zmieszania 
wody i uzyskania odpowiedniej temperatury na po-
trzeby całego budynku lub całej instalacji. Tutaj wy-
magane jest uzyskanie temperatury z zakresu 60 do 
55̊ C. Zastosowanie termostatycznego zaworu mie-
szającego jest wręcz konieczne np. w instalacjach  
z solarnym podgrzewem wody. W biwalentym za-

sobniku wody użytkowej w zależności od warun-
ków atmosferycznych temperatura może wynosić 
ponad 100°C.
• Przed kilkoma czy kilkudziesięcioma punktami czer-
palnymi (zwyczajowo obsługa do 50 punktów czer-
palnych).
• Przed pojedynczym punktem czerpalnym. 

Nietypowe zastosowania zaworów 
mieszających i wymagana armatura

• Zakłady karne – e-ULTRAMIX ze sterowaniem tem-
peraturą wody zmieszanej. Zawór ten umożliwia dwu-
krotnie w ciągu doby godzinne dostarczenie użytkow-
nikowi c.w.u. (w pozostałych godzinach w punktach 
czerpalnych dostępna jest tylko zimna woda).
• Obiekty sanatoryjne, kąpieliska termalne, urzą-
dzenia do hydroterapii – ULTRAMIX OMDA. Zawory 
te mogą pracować w oparciu o wysokozmineralizowa-
ną wodę. Wnętrze zaworu pokryte jest powłoką RiLSAN.
• Przemysł chemiczny, kopalnie siarki, oczyszczal-
nie ścieków i inne, gdzie przepisami prawnymi wyma-
gane są prysznice bezpieczeństwa, oczomyjki inne – 
ULTRAMIX FNC.
• Przemysł farmaceutyczny, browarniczy i inny – 
ULTRAMIX i T70. Zawory te stosowane są wszędzie 
tam, gdzie w procesie produkcji wymagane są ol-
brzymie ilości wody o bardzo dużych prędkościach 
przepływu, równocześnie z zachowaniem niezmien-
ności parametrów. W procesach technologicznych 
ważna jest też często możliwość przeprowadzania 
dowolnych zmian temperatury zmieszania i jej regu-
lacji z dużą dokładnością.

nej. Ze względu na zabezpieczenie przed poparze-
niem większość zaworów chroniąc przed wypływem 
wody o zbyt wysokiej temperaturze, nie umożliwia 
dezynfekcji termicznej czy chemicznej instalacji ar-

matury umiejscowionej za zaworem mieszającym.
Nieliczne rozwiązania na rynku umożliwiają obejście 
tego problemu, czyli zapewniają cyrkulację wody  
o maksymalnej temperaturze także w części instala-

Watts industries Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno
tel. 22 702 68 60
biuro@wattswater.com
www.wattswater.pl
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Termostatyczny zawór mieszający Ultramix przed zespołem umywalek/natrysków

Termostatyczny zawór mieszający MiNiMiX (estetyczny wygląd z chromowanym wykończeniem, 
możliwy montaż równolegle lub prostopadle do ściany)
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Zastosowanie

W instalacjach wody użytkowej zawory mieszające 
NovaMix redukują wysoką temperaturę wody, za-
pewniając jej stałą wartość w punkcie poboru. Dzię-
ki odporności na temperaturę do 100°C (wersja ze 
zintegrowanym zaworem zwrotnym do 90°C) spraw-
dzają się one zwłaszcza w instalacjach solarnych. 
Nawet przy bardzo wysokich wartościach tempe-
ratury w zasobniku gwarantują bowiem skuteczne 
mieszanie strumieni wody o różnej temperaturze. 
W systemach ogrzewania powierzchniowego Nova-
Mix zapewnia maksymalną temperaturę na zasila-
niu dzięki bardzo dokładnej regulacji. 
innym przykładem zastosowania tego rozwiązania 

jest układ podwyższania temperatury na powrocie 
w obiegach kotłowych ze źródłami na paliwa stałe.

Precyzyjne ustawienie temperatury 
mieszania

Dzięki termostatycznemu czujnikowi cieczowemu 
zawory NovaMix nie potrzebują dodatkowego zasi-
lania. Duży skok wrzeciona umożliwia dokładną re-
gulację temperatury. Warstwa ochronna zapobie-
gająca odkładaniu się osadów i możliwość szybkiej 
wymiany termicznego zaworu regulacyjnego znacz-
nie ułatwiają konserwację armatury. 
Blokując niebieską śrubę nastawczą, możemy za-
pobiegać niezamierzonym zmianom ustawienia 
temperatury. W przypadku braku dostawy zimnej 
wody, zawór automatycznie odcina dopływ wody 
ciepłej. Tak jak wcześniejsza wersja, nowe zawory 
są opcjonalnie wyposażone w urządzenie zapobie-
gające przepływowi zwrotnemu. Oferta NovaMix 
obejmuje modele o bezstopniowej regulacji w za-
kresach 20-50°C, 20-70°C, 30-70°C oraz 45-65°C 
(zgodnie z DiN EN 15092). Dla większych przepły-
wów, do 102 l/min., dostępny jest zawór NovaMix 
High Capacity 70 (20-70°C).

Podstawowe zastosowania termostatycznych zaworów trzydrogowych NovaMix Value to niezawodna ochrona przed oparzeniem  
w instalacjach wody użytkowej i rozdzielanie strumieni wody o różnej temperaturze w systemach ogrzewania podłogowego. W tym roku 
firma Taconova zaprezentowała nową wersję sprawdzonego modelu, przeznaczonego do temperatury od 20°C do 50°C. Wersja ta jest 
dostępna w rozmiarach DN 15 do DN 25 i zastępuje dotychczasowy zawór NovaMix Standard (zakres temperatury od 20°C do 40°C).

Termostatyczny zawór  
mieszający NovaMix Value
Mieszanie i rozdzielanie strumieni wody o różnej temperaturze

Termostatyczne zawory mieszające NovaMix Value  
z funkcją dokładnej regulacji temperatury mieszania 
i rozdzielania mają szerokie zastosowanie  
w instalacjach wewnętrznych

T
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NOVAMIX VALUE
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Ograniczanie i utrzymywanie stałego poziomu temperatury w instalacji 
C.W.U.

ZALETY 
 ■ Stała temperatura wody w punkcie 
poboru 

 ■ Samoczynna funkcja mieszania 
bez dodatkowego źródła energii 

 ■ Bezstopniowa regulacja tempe
ratury wody zmieszanej 

 ■ Wysoka dokładność regulacji 
 ■ Zabezpieczenie przed poparzeniem 
 ■ Wysokie wartości współczynni
ków kVS 

 ■ Posiada powłokę zabezpie czającą 
przeciw osadzaniu się kamienia 

 ■ Możliwość blokady nastawionej 
temperatury

 ■ W wersji z zaworami zwrotnymi  
nie są potrzebne dodatkowe 
uszczelnienia 

 ■ Stosowany w instalacjach ogrze
wania podłogowego i ładowania 
zasobnika z kotła stałopalnego

SCHEMAT INSTALACJI 

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY

ZASTOSOWANIE 
Samoczynny termostatyczny zawór 
mieszający NovaMix jako centralny 
zawór mieszający troszczy się o nie
zmienną temperaturę wody zmiesza
nej w punkcie poboru. W ten sposób 
za pobiega oparzeniu w punkcie 
poboru, nawet przy wysokich tempe
raturach panujących w buforze. 
Szeroki wachlarz zastosowań dzię ki 
trzem różnym średnicom zaworu. 
Dostępny w średnicy 3/4" (DN15), 1" 
(DN20) i 1 1/4" (DN25). 
Specjalne uszczelnienia zaworu na 
kolbie regulującej redukują niepożą
dane podmieszanie do minimum, co 
pozwala na maksymalne wykorzysta
nie temperatury panującej w buforze. 

Zawór NovaMix Value wykorzysty
wany jest głównie w instalacjach 
sanitarnych jako element regulujący, 
do ograniczania temperatury wody 
użytkowej zgromadzonej w zaso  
bniku CWU. Możliwe jest także wiele 
innych zastosowań, wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest stała tempe
ratura wody zmieszanej. Na przykład 
jako gwarantujący stałą tempera
turę, centralny zawór mieszający w 
instalacji grzewczej lub jako zawór 
rozdzielczy w instalacjach chłodni
czych.
* Jeśli temperatura wody gorącej jest o 3 K 
niższa od zadanej temperatury zmieszania, 
stopień przecieku zimnej wody wynosi 0. W in
nym wypadku podmieszanie zimnej wody może 
wynosić max. 3 K.

SPOSÓB MONTAŻU
Dowolny.

SPOSÓB DZIAŁANIA  
Zawór mieszający zasilany jest wodą 
gorącą z bufora i wodą zimną z sieci 
wodociągowej. Temperatura wody 
zmieszanej wychwytywana jest przez 
termostatyczny element rozciągliwy. 
Jeśli temperatura wody zmiesza
nej odbiega od wartości zadanej, 
element rozciągliwy przesuwa kolbę 
regulującą i reguluje stosownie wie
l kość dopływu ciepłej i zimnej wody, 
do momentu kiedy temperatura wody 
zmieszanej będzie odpowiadała 
zadanej wartości. 

KATEGORIE BUDYNKÓW 
Instalacje hydrauliczne w obszarze
wody pitnej i ogrzewania:

 ■ Budownictwo mieszkaniowe,  
osiedla domow jednorodzinnych, 
budynki wielorodzinne

 ■ Domy starości i szpitale
 ■ Budynki użyteczności publicznej
 ■ Hotele i restauracje / kuchnie 
przemysłowe

 ■ Szkoły i sale sportowe / obiekty 
sportowe

 ■ Budownictwo przemysłowe

Schemat instalacji

TACONOVA POLSKA SP Z.O.O
ul. Wrocławska 21/8, 61-837 Poznań
tel. 61 227 84 21
polska@taconova.com
www.taconova.com/pl
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trwały, a woda przez niego przepływająca jest zdro-
wa i nie jest zanieczyszczona szkodliwym ołowiem.

Zawory występują w dwóch rodzajach 
zakresu nastawy:
• 35÷60°C, zalecanym dla podgrzewaczy zasilających 
centralnie w ciepłą wodę;
• 20÷43°C, zalecanym do ogrzewania podłogowego 
i do ciepłej wody użytkowej.

Termostatyczne zawory mieszające w zależności od 
potrzeb i rozległości instalacji mogą być montowane  
w bezpośredniej bliskości odbiorników (kranów) lub od 
razu na wyjściu z zasobnika ciepłej wody. Wybór odpo-
wiedniego zaworu będzie więc przede wszystkim uwa-
runkowany wielkością instalacji oraz przepływem,  
jaki musi obsłużyć. Drugim istotnym parametrem 

jest zakres temperatury możliwy do uzyskania na 
wyjściu z zaworu. Najbardziej popularne zakresy to 
35÷60°C oraz 20÷43°C. Zakres wyższy zalecany jest 
właśnie do instalacji wody użytkowej. Zawory z niż-
szym zakresem idealnie nadają się do zastosowania 
w instalacjach ogrzewania podłogowego i nie tylko.
Termostatyczne zawory mieszające mogą być mon-
towane zarówno do nowych, jak i istniejących instala-
cji. Montaż w systemach z różnym układem rur moż-
liwy jest dzięki dostępności zaworów z mieszaniem 
bocznym lub dolnym. Zalecane jest wyposażenie za-
worów mieszających w zawory zwrotne oraz umiesz-
czenie odpowiednich filtrów w instalacji. 
Zawory zwrotne mogą być zintegrowane w śrubun-
kach przeznaczonych do montażu zaworów termo-
statycznych. Takie rozwiązanie gwarantuje wygodę 
oraz ułatwia późniejszą ewentualną konserwację lub 
wymianę armatury. Funkcją zaworów zwrotnych jest 
niedopuszczenie do grawitacyjnego przepływu wody 

Zawory ATM umożliwiają bezpieczne przegrze-
wanie wody w zasobnikach c.w.u. w celu ochrony 
przed bakterią Legionella, bez narażania użytkow-
ników na poparzenie. Zawory mogą być także sto-
sowane w instalacjach ogrzewania podłogowego, 
gdzie zastępują rozbudowane i kosztowne układy 
regulacji.
Termostatyczne zawory mieszające ATM zostały  
zaprojektowane tak, by mogły pracować w instala-
cjach z czystą wodą lub z wodą zawierającą mak-
symalnie 50% glikolu. Wszystkie zawory zostały wy-

posażone w funkcję „bez oparzeń”, która zapewnia 
zablokowanie dopływu wody ciepłej w przypadku wy-
stąpienia awarii w dopływie wody zimnej. W praktyce 
oznacza to wyeliminowanie możliwości poparzenia.  
ATM zaopatrzone zostały w pokrętło z czytelną skalą 
umożliwiające nastawę temperatury wody w zakre-
sie 35-60°C lub w zakresie 20-43°C. Ponadto plasti-
kowa pokrywka chroni przed przypadkową zmia-
ną nastawy temperatury. Termostatyczne zawory 
mieszające ATM mają korpus wykonany z najlepsze-
go mosiądzu DZR, dzięki temu zawór jest wyjątkowo 

Termostatyczne 
zawory mieszające ATM 
przeznaczone są do 
regulacji temperatury 
c.w.u. dostarczanej do 
baterii umywalkowych lub 
prysznicowych. Zapewniają 
utrzymanie stałej, 
bezpiecznej dla użytkownika 
temperatury ciepłej wody 
użytkowej. Powinny być 
stosowane wszędzie 
tam, gdzie niezbędna jest 
ochrona przed poparzeniem, 
szybka reakcja na zmiany 
temperatury oraz  
ciśnienia wody. 

Jak chronić się 
przed oparzeniem?

AFRiSO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Termostatyczne zawory mieszające ATM

Budowa pokrętła umożliwia wygodną  
i precyzyjną nastawę

Możliwe jest zaplombowania pokrywki zabezpieczającej w celu 
zabezpieczenia zaworu ATM przed zmianą nastawy, a dzięki 
okienku istnieje możliwość podejrzenia nastawy zaworu ATM
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od górnego przyłącza zasobnika, przez zawór  
i bajpas, do dolnego przyłącza zasobnika w sytuacji, 
gdy woda nie jest pobierana. Skutkowałoby to mie-
szaniem wody w zasobniku, co niekorzystnie wpły-
wa na rozkład temperatury w jego wnętrzu.

Innowacyjna konstrukcja wewnętrz-
na, która działa w oparciu o tuleję mie-
szającą, pozwala na osiągnięcie lepszej 
dokładności regulacji w trudnych wa-
runkach hydraulicznych. Dzięki temu 
zawór ATM jest bardziej odporny na po-
tencjalne zanieczyszczenia. 
Zawór ATM wyposażony jest w dodat-
kową sprężynę zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem termostatycznego czujni-
ka, który reaguje na zmianę temperatu-
ry wody zmieszanej, dzięki temu chroni 
element termostatyczny podczas przy-
padkowego przegrzania zaworu.

Budowa wewnętrzna termostatycznego 
zaworu mieszającego ATM

W iii kwartale w dalszym ciągu umacniał się 
rynek wymian starych urządzeń grzewczych na 
nowe.(ok. 65-70%). Jest to wynik trwających od 
połowy 2017 roku lokalnych programów walki  
z niską emisją, głównie na poziomie gminnym, któ-
re są oparte głównie na funduszach unijnych, co 
ważne w obecnym rozdaniu wykorzystanie w ok. 
75% zostało pozostawione w gestii samorządów 
lokalnych.
Także wprowadzenie we wrześniu rządowego pro-
gramu priorytetowego Czyste Powietrze zaczęło 
motywować inwestorów do modernizacji posia-
danych instalacji grzewczych. Warto odnotować, 
że w niektórych jednostkach samorządowych wraz  
z wprowadzaniem przez NFOŚiGW programu Czy-
ste Powietrze planuje się przesunięcie środków 
pochodzących z RPO wykorzystywanych do do-
finansowywania wymiany klasycznych urządzeń 
grzewczych, na działania, których ten program nie 
obejmuje lub obejmuje w marginalnym stopniu. 
Jest już także widoczny wzrost świadomości spo-

łeczeństwa, odnośnie zagrożeń z tytułu występo-
wania niskiej emisji, co oczywiście cieszy, chociaż 
w dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia  
w tym obszarze.
Ogólna tendencja rynku wydaje się być stabilna po-
dobnie jak w poprzednich miesiącach z w dalszym 
ciągu mocną tendencją wzrostu w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym, aczkolwiek we wrześniu w niektórych 
regionach kraju zauważalny był spadek dynamiki, 
związany właśnie prawdopodobnie z ogłoszonym 
programem Czyste Powietrze i wstrzymaniem de-
cyzji zakupowych do czasu poznania zasad progra-
mu i spotkań w gminach. Widać to wyraźnie zwłasz-
cza w segmencie kotłów gazowych i pomp ciepła do 
ogrzewania.
Największym „hamulcem” dla dalszego rozwoju ryn-
ku jest brak fachowców. Wszyscy inwestorzy, któ-
rzy nie zadbali z wyprzedzeniem o rezerwacje ter-
minów, muszą uzbroić się w cierpliwość. Ten trend 
braku pracowników jest ciągły. Ostatnio, producen-
ci mający zakłady produkcyjne w Polsce przez brak 

ludzi do pracy, mogą tracić nawet do około 10-15% 
sprzedaży, bo nie mogą sprostać zamówieniom. 
Można sądzić, że przy większej podaży wykonawców 
wyniki sprzedaży mogłyby być jeszcze lepsze. Nie-
stety dają się zaobserwować także coraz silniejsze 
zatory płatnicze w segmencie większych inwestycji. 
Dotykają one także wykonawców z sektora instala-
cyjno-grzewczego.
Pozytywnym zjawiskiem na rynku jest to, że klienci 
coraz częściej szukają dobrej jakości za przystęp-
ną cenę, są gotowi dołożyć do lepszego urządze-
nia, które będzie tańsze w całej eksploatacji, a nie 
tylko przy zakupie. Klienci pytają się także częściej 
o ceny serwisu i części zamiennych, co świadczy  
o coraz większej świadomości użytkowników koń-
cowych w zakresie doboru urządzeń grzewczych. 
Dzięki podejmowanym akcjom informacyjnym na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji wzrosło zaintere-
sowanie nowoczesnymi technologiami grzewczy-
mi, w tym OZE – zarówno pompami ciepła, jak tak-
że kolektorami słonecznymi. 

Rozwój rynku instalacyjno-grzewczego w III kwartale 2018 roku to kontynuacja tendencji wzrostowej z pierwszego 
półrocza 2018 roku oraz drugiego półrocza 2017 roku. Co prawda wzrosty w dalszym ciągu w wielu grupach produktowych 
były dwucyfrowe, ale już nie były tak spektakularne jak w zeszłym roku, co nie jest niepokojące, a raczej można odbierać 
pozytywnie jako pewną bezpieczną stabilizację rynku.

Podsumowanie rynku 
instalacyjno-grzewczego  
w Polsce w III kwartale 2018

Janusz sTarościk
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20%. W przypadku kotłów z zasypem ręcznym po-
ziom sprzedaży mocno się obniżył, osiągając we-
dług szacunków nieznacznie powyżej 2% ogólnego 
wolumenu kotłów. Niemniej jednak, taki udział wy-
daje się być znacznie zaniżony z uwagi na sprzedaż 
kotłów pozaklasowych. 
Zgodnie z oczekiwaniami notuje się zwiększony po-
ziom sprzedaży kotłów z podawaniem automatycz-
nym – w iii kwartale sprzedano blisko 3 razy więcej 
tego typu urządzeń niż w ii kwartale 2018. 
Kotły automatyczne na pelet – poziom sprzedaży  
w stosunku do ii kwartału 2018 zwiększył się o bli-
sko 70%. Na podobnym poziomie 60% zwiększył się 
w odniesieniu do iii kw. 2017.

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne: pompy 
ciepła odnotowały spektakularne wzrosty. Sprze-
daż powietrznych pompy ciepła wzrosła dziesięcio-
krotnie w porównaniu do iii kw. 2017 i sześciokrot-
nie w skali pierwszych trzech kwartałów 2018 roku 
w porównaniu do analogicznego okresu poprzed-
niego roku. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. 
w tym miesiącu zanotowały wynik stabilny zarów-
no w odniesieniu kwartalnym, jak i skumulowanym 
od początku roku. Ogólnie można przyjąć, że wzrost 
sprzedaży pomp ciepła ogólnie w iii kwartale 2018 
roku był ponad dwukrotny, co dało w wartości sku-
mulowanej wzrost na poziomie prawie 70% od po-
czątku roku w odniesieniu do analogicznego okre-
su 2017 roku.

Kolektory słoneczne: w trzecim kwartale wzrost 
sprzedaży był dwuipółkrotny, co w odniesieniu do 
skumulowanego okresu od początku 2018 dało 
dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do ana-
logicznego okresu 2017. W segmencie kolektorów 
słonecznych sprzedaż odbywa się w przeważają-
cej części do inwestycji gminnych (projektów para-
solowych) i można założyć, że proporcje sprzeda-
ży pod względem dróg dystrybucji to 80% poprzez 
inwestycje gminne i 20% poprzez tradycyjne kana-
ły dystrybucji. 

Grzejniki i inne elementy instalacyjne: wzrosty 
w tej grupie produktów wyniosły w iii kwartale ok. 
64%, a w skali od początku roku prawie 60%. Po-
dobna tendencja, ale w mniejszej skali była też 
w grupie przepływowych gazowych podgrzewa-
czy do c.w.u., gdzie w iii kwartale wzrost osiągnął  
ok. 13%. 
W przypadku grzejników stalowych nastąpił lekki 
wzrost sprzedaży, ale poniżej oczekiwań wynikają-
cych z wyników budownictwa mieszkaniowego. Wi-
dać za to coraz więcej zastosowania ogrzewania po-
wierzchniowego, gdzie wzrosty są szacowane na 
poziomie do 20%. W pozostałych elementach insta-
lacji grzewczych wzrosty są szacowane na poziomie 
10-15%.

Pomimo dużego wzrostu rynku w dalszym cią-
gu obserwuje się spadek marży handlowej w hur-
towniach, szczególnie na „wrażliwych towarach”.  
W pierwszym kwartale dała się zaobserwować bar-
dzo zła sytuacja na rynku ubezpieczeniowym – 
radykalna redukcja limitów 
kredytowych dla firm wyko-
nawczych. Znowu zaczęły 
się pojawiać zaległości płat-
nicze, na co szybko zareago-
wali ubezpieczyciele transak-
cji. Pewne obawy w branży w 
związku z nowymi przepisa-
mi finansowymi związanymi z 
wprowadzeniem tzw. odwró-
conego podatku VAT znalazły także potwierdzenie 
na rynku instalacyjno-grzewczym w iii kw. 2018. Ko-
nieczność oczekiwania na zwrot VAT w przypadku 
wielu firm powodowała problemy z płynnością fi-
nansową i terminowym regulowaniem należności. 
Tradycyjnie podstawowym czynnikiem transakcyj-
nym była cena. 
Zauważalny jest także wzrost znaczenia internetu 
w pozyskiwaniu informacji technicznych i handlo-
wych w branży instalacyjno-grzewczej. Opubliko-
wany w listopadzie raport SPiUG dotyczący sprze-
daży urządzeń grzewczych przez internet pokazuje, 
że pomimo wzrostów jest to w dalszym ciągu bar-
dziej działanie medialne o ogólnym udziale w sprze-
daży grubo poniżej 10%.

Gazowe kotły konwencjonalne: zauważalny od kil-
ku kwartałów spadek sprzedaży k nieco wyhamował, 
osiągając nawet pewne wzrosty. Trzeci kwartał był 
także wyjątkowy ze względu na wprowadzenie no-
wych ograniczeń ErP związanych z emisją NOx. Skło-
niło to wielu dystrybutorów do zakupu na magazyn 
urządzeń niespełniających nowych norm. Z tego po-
wodu w przypadku kotłów standardowych sprze-
daż kotłów konwencjonalnych odnotowała wzrosty 
na poziomie prawie 20% w skali pierwszych trzech 

kwartałów 2018 roku i nieco ponad 20% w samym 
trzecim kwartale.
Jednak ten segment rynku należy traktować raczej 
jako niszowy. Jego udział w grupie kotłów wiszą-
cych ze względu na rynek wymian ustabilizował 

się na poziomie kilkunastu 
procent.

Gazowe kotły kondensacyj-
ne: był okresem dynamiczne-
go wzrostu sprzedaży kotłów 
kondensacyjnych. 
Daje się zauważyć tendencja 
do poszukiwania kotła o naj-
niższej cenie. Wzrosty sprze-

daży osiągnęły poziom 23%, a w skali pierwszych 
trzech kwartałów nawet pow. 30%. Ciekawostką 
może być wzrost sprzedaży kotłów z tzw. wymien-
nikiem kondensującym w iii kw. o ok. 3%, ale w skali 
pierwszych trzech kwartałów, dał się zauważyć spa-
dek na poziomie ok. 4%.

Kotły stojące gazowe i olejowe: można przyjąć 
znaczny wzrost sprzedaży, jak na tę grupę produk-
tową, na poziomie 16%, przy czym w wypadku ko-
tłów kondensacyjnych wzrost był na poziomie oko-
ło 37%. Warto zwrócić uwagę na ponad dwukrotny 
wzrost kotłów stojących sprzedawanych bez palni-
ka. W skali pierwszych trzech miesięcy 2018 roku te 
wzrosty osiągnęły poziom 20% dla wszystkich ko-
tłów stojących i 33% dla gazowych stojących kotłów 
kondensacyjnych.
W grupie kotłów olejowych zarówno w iii kwarta-
le, jaki i w skali pierwszych trzech kwartałów 2018 
roku nastąpiły spadki, które osiągnęły poziom 20%  
w iii kwartale i ok. 15% w skali pierwszych trzech 
kwartałów 2018. Spadek dotyczył głównie urządzeń 
konwencjonalnych.

Kotły na paliwa stałe: w tym roku w iii kw. można 
zauważyć zmniejszenie poziomu sprzedaży o ok. 

Instalatorzy są obłożeni pracą już  
do końca roku i nie przyjmują 
nowych zleceń. Dotyczy to także, 
a może przede wszystkim fachowców 
w pompach ciepła. Jest ich mało, 
 a rynek rośnie. 
Nowych instalatorów pomp ciepła 
należy szkolić, ale przybywa ich 

wolniej niż postępuje wzrost rynku.
Segment pomp powietrznych 
rośnie, ale w tym wypadku limitem 
są uprawnienia chłodnicze, które 
pojawiły się w tym roku. 
W ten segment rynku pomp ciepła 
próbują wchodzić firmy zajmujące 
się na co dzień klimatyzacją, ale tego 
typu kierunek działalności wymaga 
poszerzenia wiedzy z zakresu 
hydrauliki.

W trzecim kwartale 2018 
roku szacowany wzrost rynku 
osiągnął poziom 10-20%,  
co było spotęgowane także 
wejściem w główny sezon 
sprzedaży.
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Wielowarstwowa rura HERZ dedykowana jest do 
wykonywania instalacji grzewczych (grzejnikowych 
oraz powierzchniowych) oraz instalacji sanitarnych. 
Rura HERZ jest wyjątkowo ekonomiczna w uży-
ciu – cechują ją również trwałość i niezawodność. 
Najwyższa jakość rury ma szczególne znaczenie  
w przypadku wykonywania systemów ogrzewania 
powierzchniowego (tzw. mokrych), w których rura 
pracuje pod warstwą wylewki. Dzisiaj, kiedy pod-
łogi wykańczane są coraz bardziej wyszukanymi 
i równocześnie coraz droższymi materiałami, za-
stosowanie w ogrzewaniu powierzchniowym rury 
marki HERZ gwarantuje bezpieczne i bezawaryjne 
korzystanie z zalet tego sposobu ogrzewania. Za-
stosowanie rury wielowarstwowej HERZ w prawi-
dłowo wykonanej instalacji zapewnia wieloletnią, 
komfortową pracę całego systemu.
Drugi z podstawowych komponentów tworzących 
system HERZ PipeFix to kompletny system mosięż-
nych złączy zaprasowywanych i skręcanych. Połącze-
nie rury za pomocą złączek HERZ zostało dokładnie 
zbadane pod kątem zgodności z europejskimi nor-
mami i dopuszczone do użytkowania przez nieza-
leżne, uznane laboratoria zewnętrzne. 

Nowości w systemie

W 2018 roku firma HERZ poszerzyła ofertę systemu 
HERZ PipeFix o kilka ciekawych rozwiązań. Nowe 
elementy systemu HERZ PipeFix to:
- HERZ-LINE – rura pięciowarstwowa PE-RT (z barie-
rą antydyfuzyjną), dedykowana do wykonywania in-
stalacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem 
mat systemowych; 
- HERZ-8631/8632 – nowa seria rozdzielaczy ze stali 
szlachetnej do ogrzewania i chłodzenia powierzch-
niowego (od 2 do 12 obiegów) w wyjątkowo atrak-
cyjnej cenie;
- HERZ-INFLEX-BCK – uniwersalna wielowarstwo-
wa rura HERZ w otulinie izolacyjnej ze spienionego 
polietylenu;

Od 1990 roku polska filia firmy HERZ – spółka 
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze wprowadza  
na polski rynek szeroki asortyment nowoczesnej ar-
matury regulującej, zapewniającej racjonalne, a więc 
oszczędne gospodarowanie energią cieplną. Każdy 
z oferowanych wyrobów objęty jest 5-letnim okre-
sem gwarancyjnym, a w przypadku instalacji wyko-
nywanej w systemie HERZ PipeFix przez instalatora 
posiadającego autoryzację firmy, okres gwarancji zo-
staje wydłużony do lat 10.
Firma HERZ oferuje również, ekologiczne, wysoko 

zaawansowane technologicznie systemy grzewcze, 
które uzupełniają, a w przyszłości zapewne całko-
wicie zastąpią dzisiejsze rozwiązania w zakresie po-
zyskiwania energii cieplnej. Są to przede wszystkim 
kotły na biomasę, a także centrale i pompy ciepła.

System HERZ PipeFix

Jednym z dwóch najważniejszych elementów sys-
temu HERZ PipeFix jest najwyższej jakości uniwer-
salna rura z tworzywa sztucznego i aluminium. 

HERZ należy dzisiaj do grona 
najbardziej rozpoznawalnych  
i cenionych marek  
w swojej branży, oferując 
nowoczesną armaturę 
i niezawodne systemy 
instalacyjne. Produkty 
marki Herz wytwarzane są 
w 33 wyłącznie europejskich 
zakładach produkcyjnych. 
Warto tutaj wspomnieć, 
że armatura marki HERZ 
znalazła swoje zastosowanie 
m.in. w wieżowcu  
Burdż Chalifa w Dubaju – 
najwyższym budynku  
na świecie.

Nowości w systemie 
HERZ PipeFix

Rozdzielacz HERZ 8632 ze stali szlachetnej

Rura HERZ-iNFLEX-BCK w otulinie izolacyjnej

Rura pięciowarstwowa HERZ-LiNE 

http://www.instalreporter.pl


36s t r.1 1 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

- HERZ-SOLOTOP – płyty systemowe z folii polisty-
renowej do ogrzewania podłogowego;
- HERZ-COMBITOP – płyty termoizolacyjne ze styro-
pianu, pokryte warstwą folii z wypustkami, do ogrze-
wania podłogowego. 

HERZ-Klub Dobrego Fachowca PLUS

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zu-
życia energii zapewnić mogą wyłącznie systemy mar-
kowych producentów instalowane przez doświad-
czonych wykonawców. 

Dokładnie o takim idealnym połączeniu możemy mó-
wić w przypadku produktów firmy HERZ i grupy pro-
fesjonalnych wykonawców uczestniczących w pro-
gramie HERZ KDF+ 
Klub Dobrego Fachowca+ firmy HERZ (tak brzmi peł-
na nazwa programu), to funkcjonujący od 2001 pro-
gram partnerski, który powstał z myślą o najlep-
szych instalatorach posiadających autoryzację firmy. 
Ideą powstania programu KDF+ była budowa elitar-
nej grupy profesjonalnych instalatorów potrafiących 
tak wykonywać instalacje, aby zapewnić ostatecz-
nym użytkownikom możliwość skorzystania ze 
wszystkich zalet wyrobów marki HERZ. Od 18 lat in-
stalatorzy uczestniczący w programie zapewniają 
profesjonalne wykonawstwo instalacji sanitarnych 
i grzewczych na terenie całej Polski.

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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Aby uzyskać więcej informacji o pro-
duktach marki HERZ zapraszamy  
do regularnych odwiedzin strony  
www.herz.com.pl, naszego fanpage’a  
na Facebooku oraz kanału HERZ  
na YouTube. Zapraszamy również do 
udziału w organizowanych cyklicznie 
szkoleniach produktowych – zarówno 
w polskiej centrali firmy HERZ w Wie-
liczce, jak również w każdym dogod-
nym dla Państwa miejscu w Polsce.

Płyty systemowe HERZ-SOLOTOP, HERZ-COMBiTOP Uniwersalny i optymalny
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu warstwowego 
układania się wody w zbiorniku oraz doskonałym pa-
rametrom technicznym, Multi-inox pozwala na opty-
malne wykorzystanie energii cieplnej z jednego lub 
kilku źródeł do maksymalnie wydajnego zasilania 
obiegu c.o. i c.w.u. Zapewnia ponadprzeciętny kom-
fort i znaczne oszczędności w różnych konfiguracjach 
– od małych instalacji w indywidualnych gospodar-
stwach domowych, po te bardziej zaawansowane, 
np. w obiektach użyteczności publicznej.
Urządzenie zostało zaprojektowane do maksymal-
nego wykorzystania warstwowego rozkładu ciepłej 
wody w zbiorniku. Ciepła woda z układu c.o. gromadzi 
się w górnej części zbiornika, co pozwala ogrzać wę-
żownicę c.w.u. bezpośrednio w punkcie poboru wody 
użytkowej. Takie rozwiązanie gwarantuje bardzo ni-
skie koszty przygotowania i szybki dostęp do c.w.u.
Zbiorniki akumulacyjne Multi-inox, zwane również bu-
forami lub „akumulatorami ciepła” produkowane są  

w szerokim zakresie pojemności (od 450 do 2000 l) i są 
niezwykle uniwersalne dzięki możliwości zabudowania 
w nich nawet trzech wężownic i równoczesnej współ-
pracy z wieloma rodzajami źródeł ciepła – dowolnym 
rodzajem kotła c.o. (stałopalnym, gazowym, elektrycz-
nym, kominkiem), zestawem solarnym, zestawem fo-
towoltaicznym z grzałką, czy pompą ciepła. Ponadto 
umożliwiają łączenie obiegów otwartych i zamknię-
tych oraz podłączenie kompletu elektrycznego GE.

Jakość, jakość, jakość 
Cała gama buforów Multi-inox produkowana jest  
z materiałów najwyższej jakości. Sam zbiornik bufo-
ra wytwarzany jest z wysokogatunkowej blachy sta-
lowej S235JR stosowanej w profesjonalnych instala-
cjach przemysłowych. Wymiennik c.w.u. znajdujący 
się wewnątrz zbiornika wykonany jest ze stali nie-
rdzewnej (inox), spiralnie pofalowanej (SPiRAFLEX - 
stal 1.4404 – AiSi 316L). Nieutleniająca się wężownica 
SPiRAFLEX zapewnia długoletnie i higieniczne użyt-

Zbiorniki wody są urządzeniami, których z reguły nie zalicza się  
do najnowocześniejszych nowinek technicznych typu „smart”. 
Zbiornik akumulacyjny Multi-Inox to wyjątek od tej reguły.

Multi-Inox  
– ciepło mądrze 
zmagazynowane 

Inteligencja w buforze zamknięta

roMan Balicz

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/HerzPoland/
https://www.facebook.com/HerzPoland/
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/videos
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kowanie zbiornika, a konstrukcja rury i wywołane  
w niej zawirowania wody bardzo skutecznie zapo-
biegają osadzaniu się związków wapnia. Częste po-
bory ciepłej wody użytkowej uniemożliwiają nato-
miast rozwój bakterii Legionella.
Multi-inox typu 600-2000 mogą być wyposażone  
w jedną lub dwie dodatkowe wężownice spiralne wy-
konane ze stali kotłowej P235GH (dolną – solarną, do 
wykorzystania potencjału kolektorów słonecznych 
oraz drugą - do szybkiego podgrzania c.w.u. przez 
kolejne źródło, np. kocioł c.o.).

Oszczędność, warstwa po warstwie
Duża powierzchnia (do 8 m2) i objętość wężownicy 

SPiRAFLEX (do 56 l) oraz rozłożenie jej w całym zbior-
niku zapewniają bardzo wysoką wydajność wymia-
ny i tym samym całego systemu ogrzewania wody 
użytkowej. Wymiennik w górnym zakresie tempera-
tury bufora ma za zadanie szybko dostarczyć c.w.u., 
natomiast w dolnym zakresie odpowiada za wstęp-
ne podgrzanie wody i schłodzenie zbiornika.
Podgrzewanie odbywa się na zasadzie przepływu.  
Dopływ zimnej wody użytkowej w dolną (a nie  
w górną) część wymiennika SPiRAFLEX pozwala na 
stopniowe ogrzewanie c.w.u., wykorzystując war-
stwowe rozłożenie temperatury wody w zbiorniku 
buforowym. Odpowiednio skierowane „kierownice 
hydrauliczne” zapobiegają gwałtownemu miesza-
niu się wody w zbiorniku.
Niskie wartości temperatury wody panujące  
w dolnej części Multi-inoxa umożliwiają uzyskanie 
niskiej temperatury powrotu do kolektora słonecz-
nego, a tym samym najbardziej efektywne wyko-
rzystanie energii promieni słonecznych. Głównie 
dotyczy to okresu przejściowego, jak również sło-
necznych dni zimowych, podczas których zestaw 
solarny może z powodzeniem uzupełnić pracę ko-
tła c.o., czy nawet całkowicie go zastąpić. Niska 
temperatura powrotu jest również szczególnie ko-
rzystna dla kotłów kondensacyjnych, ponieważ za-
pewnia maksymalne wykorzystanie wartości opało- 
wej paliwa.

Estetycznie, czysto i tanio
Zbiorniki warstwowe Multi-inox oferowane są w ze-
wnętrznej obudowie z estetycznego tworzywa typu 
skay/PVC w kolorze szarym. Gładka struktura tej obu-
dowy (folia PVC) zapobiega osadzaniu się kurzu na 
powierzchni zbiornika, a jej elastyczność zmniejsza 
prawdopodobieństwo uszkodzenia lub porysowania 
bufora. Gruba, stumilimetrowa warstwa tworzywa 
Neodul® zapewnia doskonałe właściwości izolacyj-
ne i rekordowo małe straty ciepła bufora. To ozna-
cza duże oszczędności dla użytkowników. Wszyst-
kie zbiorniki akumulacyjne Galmet wyróżniają się 

wysoką jakością wykonania i trwałością, gwarantu-
jącą wiele lat bezawaryjnej eksploatacji. 
Dla konsumentów istotne są także oszczędności, wy-
nikające z braku konieczności stosowania i wymiany 
anody magnezowej – Multi-inox jej nie potrzebuje, po-
nieważ w zbiorniku gromadzona jest woda kotłowa, 
a wężownica c.w.u. wykonana jest z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. Zbiorniki buforowe Galmet obję-
te są długą, 60-miesięczną gwarancją producenta. 

Zalety zbiornika Multi-Inox
· Krótki czas nagrzewania wody dzięki trwałej wężow-
nicy nierdzewnej SPiRAFLEX o dużej powierzchni.
· Brak kamienia i bakterii Legionella dzięki przepły-
wowi turbulentnemu.
· Duże możliwości konfiguracyjne – możliwość pod-

łączenia m.in. kotła c.o., zestawu solarnego czy pom-
py ciepła.
· Możliwość zastosowania w systemach odzysku ciepła.
· Bezobsługowa eksploatacja oraz brak konieczno-
ści stosowania anody magnezowej.
· Uniwersalna konstrukcja nadająca się do małych  
i dużych systemów grzewczych.
· Gruba (100 mm), rozbieralna izolacja Neodul® o do-
skonałych właściwościach termicznych.
· Szeroki zakres pojemności (od 450 do 2000 l).
· Wygodna instalacja – wszystkie przyłącza zgrupo-
wane po jednej stronie zbiornika.
· Bogate wyposażenie dodatkowe:
- komplety elektryczne GE,
- osłony czujnika temperatury,
- naczynia wyrównawcze.

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Komfort dla instalatora

W buforach Multi-inox możliwe jest zamontowanie 
trzech osłon czujnika temperatury oraz dziewię-
ciu przyłączy hydraulicznych, co pozwala na pod-
łączenie kilku źródeł ciepła w różnej konfiguracji. 
Wszystkie przyłącza systemu centralnego ogrze-
wania i wody użytkowej, w tym osłony czujników 
temperatury (lub termometrów) umieszczone 
zostały pionowo w linii z jednej strony zbiornika. 
Tam również instalowany jest opcjonalny komplet 
elektryczny GE pozwalający na dodatkowe zasi-
lanie zbiornika. Skupienie przyłączy hydraulicz-

nych w jednym miejscu pozwoliło uprościć mon-
taż i konserwację bufora Multi-inox oraz znacznie 
ograniczyć ilość zajmowanego przez instalację 
hydrauliczną miejsca. Komfort pracy instalato-
ra poprawia również zastosowanie w konstrukcji 
bufora Multi-inox izolacji z elastycznego, rozbie-
ralnego tworzywa Neodul® (tylko zbiornik typu 
450 ocieplony jest nierozbieralną twardą pianką 
poliuretanową). Możliwość łatwego zdjęcia izola-
cji ze zbiornika bardzo ułatwia montaż urządze-
nia oraz wnoszenie do mniejszych pomieszczeń.

http://www.instalreporter.pl
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W przypadku kotłów z zasypem ręcznym poziom 
sprzedaży mocno się obniżył, osiągając według sza-
cunków nieznacznie powyżej 2% ogólnego wolume-
nu kotłów. Niemniej jednak, taki udział wydaje się 
być znacznie zaniżony z uwagi na sprzedaż kotłów 
pozaklasowych, tj. oficjalnie do c.w.u. lub na bioma-
sę niedrzewną, czego nie obejmuje żadna statystyka 
czy monitoring rynku. W wypadku oficjalnie sprze-
dawanych urządzeń na tak niski poziom sprzedaży 
kotłów zasypowych spełniających wymagania roz-
porządzenia, wpływa zapewne konieczność mon-
tażu zbiornika akumulacyjnego, co znacznie podra-
ża poziom inwestycji. Dlatego konieczne wydaje się 
uszczelnienie systemu i wyeliminowanie sprzedawa-
nych pozaklasowych kotłów zarówno w sieciach dys-
trybucyjnych, jak także na targach „z samochodu”. 
Zgodnie z oczekiwaniami notuje się zwiększony poziom 
sprzedaży kotłów z podawaniem automatycznym.  
W iii kwartale sprzedano blisko 3 razy więcej tego typu 
urządzeń niż w ii kwartale. Notowany jest również wzrost 
w stosunku do lat poprzednich o ponad 15% w stosun-
ku do 3Q2017 i ponad 52% w odniesieniu do 3Q2016. 
Przy czym kotły automatyczne na węgiel zanotowa-
ły wzrost na poziomie 7% w stosunku do poprzed-
niego kwartału. W stosunku do tego samego okresu 
roku 2017 sprzedano o 3% więcej kotłów automa-
tycznych na węgiel oraz o 13% – do iii kw. 2016.

W wyniku działania programów antysmo-
gowych nastąpiło zwiększone zainteresowanie 
kotłami na paliwa stałe 5.klasy, jednak patrząc 
na ogólną produkcję, rynek detaliczny znacznie 
się zmniejszył. 
Prawdopodobnie stało się to z udziałem progra-
mów dotacyjnych prowadzonych przez jednostki 
samorządowe. Obroty pozostają bez zmian, jed-

nak zakładając, że sprzedają się urządzenia bardziej 
zaawansowane technicznie, oznacza to spadek 
liczby sprzedawanych urządzeń. istnieje praw-
dopodobieństwo, że niemożność nabycia tanich 
urządzeń i wzrost cen kotłów 5. klasy mógł spo-
wodować częściowy przepływ klientów w kierun-
ku kotłów gazowych, których cena jest niezmien-
na (stała cena EUR i w miarę stabilny kurs EUR)  

w odróżnieniu do wzrastających kosztów produkcji 
kotłów na paliwa stałe produkowanych w Polsce.

W tej grupie kotłów w 3 kwartale 2018 zaszły istotne 
zmiany za sprawą wejścia w życie od 1 października 
2017 roku rozporządzenia podnoszącego wymagania 
ograniczenia emisji dla tego typu urządzeń. Według 
rozporządzenia, teoretycznie od 1 lipca 2018 nie można 
już wprowadzać do obrotu oraz montować kotłów na 
paliwa stałe niespełniających co najmniej standardu 
5. klasy wg normy PN-EN 303-5. Widzimy jednak 
niedoskonałości rozporządzenia i obchodzenie go  
w ramach sprzedaży kotłów przeznaczonych 
do spalania biomasy niedrzewnej, jak również 
zauważyliśmy wzrost szarej strefy. Część producentów 
dostosowała się do obowiązujących przepisów prawa, 
tracąc rynek na rzecz producentów wprowadzających 
kotły pod nowymi nazwami. Pozwala na to luka  
w obowiązującym obecnie rozporządzeniu.  
Oczekuje się, że zgodnie z zapowiedziami zostanie  
ono znowelizowane i uszczelnione z początkiem 2019 r.

Sprzedaż kotłów na paliwa stałe 
w 2018 wg danych SPIUG

Janusz sTarościk

W poprzednich latach na III kwartał  
roku przypadał początek szczy-
tu sprzedaży. W tym roku można za-
uważyć blisko zmniejszenie poziomu 
sprzedaży o ok. 20%. 

Obserwowane jest natomiast zwiększone zainte-
resowanie kotłami automatycznymi na pelet.  
Poziom sprzedaży w stosunku do 2Q2018 zwięk-
szył się o blisko 70%. Na podobnym poziomie – 
60% – zwiększył się w odniesieniu do 3Q2017.  
Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę 3Q2016 
można mówić wręcz o boomie na kotły peletowe 
– w 3Q2018 r sprzedano blisko 9 razy więcej ko-
tłów peletowych niż dwa lata wcześniej.  
Zwiększone zainteresowanie widoczne jest po 
udziale kotłów peletowych w wolumenie kotłów 
podajnikowych: w 3Q2016 było to zaledwie 5%,  
w 3Q2017 – 21%, a w 3Q2018 – ponad 30%.
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sprzedaży tych urządzeń. Należy podkreślić, że już 
wcześniej w niektórych województwach obowiązy-
wały uchwały antysmogowe, a dodatkowo od kil-
ku lat obserwowano stałe zwiększanie się udzia-
łu sprzedaży kotłów o najlepszych parametrach 
energetyczno-emisyjnych w ogólnym wolumenie 
sprzedaży. Wdrożone rozporządzenie przyspieszy-
ło ten proces. 
Nie zaobserwowano także zmniejszenia zaintereso-
wania kotłami na węgiel – sprzedaż tych urządzeń 
do października br. była blisko dwa razy większa niż 
całym poprzednim roku. Na szczególną uwagę za-
sługuje wzrost popytu na kotły biomasowe. Sprze-
daż tych urządzeń jest blisko dziesięć razy większa 
niż jeszcze dwa lata temu. Wydaje się, że to właśnie 
spalanie pelletu w energetyce rozproszonej będzie 
naturalnym kierunkiem rozwoju dla kotłów na pa-
liwa stałe. Szacuje się, że obecnie 30% sprzedawa-
nych kotłów, to właśnie kotły na biomasę. Pozycja 
pelletu mogłaby być dodatkowo wzmocniona po-
przez wsparcie tego sektora w ramach energii po-
zyskiwanej z OZE czy wprowadzenie preferencyjnej 
stawki podatku VAT, jak ma to miejsce w innych pań-
stwach europejskich. 

KLIMOSZ: Uważam, że świadomość proekologiczna 
i techniczna użytkowników wzrosła. To stwierdzenie 
oparte jest na codziennych rozmowach z klientami, 
którzy wykazują coraz to większe zainteresowanie 
kotłami 5. klasy i ecodesign. 
Oczywiście wciąż znajdują się też tacy klienci, któ-
rzy za kryterium doboru urządzenia grzewczego 
wybierają głównie cenę i możliwość zamiennego 
spalania wielu rodzajów paliw. Niskie ceny urzą-
dzeń grzewczych to domena kotłów zasypowych, 
które często nie spełniają żadnych limitów emisyj-
nych. W kwestii cen kotłów, to samo wprowadze-
nie rozporządzenia nie wpłynęło na końcowy koszt 
urządzeń. Należy pamiętać, że wszystkie urządze-
nia grzewcze, niezależne czy produkcji krajowej, 
czy zagranicznej muszą posiadać certyfikat 5. klasy,  

1. Jak bardzo to rozporządzenie wpłynęło  
na sprzedaż kotłów na węgiel Państwa firmy 
(droższa produkcja, a więc droższe kotły i... 
mniejsze nimi zainteresowanie)? Czy nie obyło się 
bez wzrostu sprzedaży kotłów tańszych, 
nieprodukowanych urządzeń w Polsce?

DEFRO: Od października 2017 roku obowiązuje roz-
porządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na pa-
liwa stałe. Zgodnie z przyjętymi zapisami nie moż-
na wprowadzać do obrotu ani montować urządzeń, 

które nie spełniają 5. klasy emisji wg normy PN-EN 
303-5:2012. Ponieważ w rozporządzeniu uwzględ-
niono okres przejściowy – do końca czerwca 2018 
– pozwalający na wyprzedaż stanów magazyno-
wych, pełna treść aktu prawnego zaczęła obowią-
zywać z początkiem lipca 2018. Niestety, jak zwra-
cano uwagę od początku, rozporządzenie zawiera 
istotne luki, w łatwy sposób pozwalające obejść za-
pisy i wprowadzać do obrotu nieefektywne i nie-
spełniające wymagań urządzenia. Branża oczekuje, 
zgodnie z zapowiedziami, że procedowana noweli-

zacja rozporządzenia zacznie obowiązywać w moż-
liwie najkrótszym czasie. 
Z perspektywy czasu należy ocenić, że rozporządze-
nie przyniosło efekt nie do końca zgodny z zamierze-
niami. Producenci, którzy dostosowali się do obowią-
zującego prawa, niejednokrotnie utracili/zmniejszyli 
swój udział w rynku na rzecz wytwórców, którzy wy-
korzystując mankamenty aktu prawnego, wprowa-
dzali do obrotu de facto zabronione wyroby.
Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie jakości 
kotłów na paliwa stale nie wpłynęło na załamanie 

Rynek kotłów na paliwa stałe  
– pelet, biomasa czy węgiel

Magdalena Najgeburska-Dziubeła

Kierownik działu  
konstrukcyjnego DEFRO 

Szymon Pieter

inżynier ds. rozwoju  
i innowacji produktu KLiMOSZ

Tomasz Stefaniuk

Business Unit  
Manager PELLUX

Krzysztof Sobiecki

Specjalista ds. marketingu  
i reklamy RAKOCZY STAL

Minął ponad rok od wprowadzenia w życie rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe obejmującego 
zakaz wprowadzania do obrotu i użytkowania kotłów klasy niższej niż 5. Warto z perspektywy roku ocenić te zmiany.
O odpowiedzi poprosiliśmy producentów kotłów na paliwa stałe.
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niższej niż piąta. Zgodnie z tym, należy się spodzie-
wać, że w przyszłości w polskich domach instala-
cje centralnego ogrzewania będą obsługiwane tyl-
ko przez kotły wysokoekologiczne. 

PELLUX: Kotły z klasą 5. nie muszą mieć lepszej ja-
kości od kotłów zasypowych o niższych klasach. Są 
to kotły automatyczne, bardziej zaawansowane tech-
nologicznie, ekologiczne i to właśnie te cechy odróż-
niają je od „starych” kotłów zasypowych. 
Regulacje prawne odrzucają kotły nieposiadające 
certyfikatów ekologicznych, a rynek weryfikuje i od-
rzuca kotły niskiej jakości i bardziej awaryjne. Niska 
cena zazwyczaj przekłada się na niską jakość wyko-
nania i użytych do produkcji materiałów i podzespo-
łów, a to z kolei na większą awaryjność. Klienci boją 
się tego coraz bardziej i są w stanie zapłacić więcej 
za poczucie bezpieczeństwa.

RAKOCZY: Argument ten działa na te osoby, które 
stać na zakup dużo lepszego jakościowo, ale i droż-
szego kotła. Większości osób w naszym kraju nieste-
ty nie stać na taki wydatek, jeśli nie jest on wsparty 
dotacją. Paliwa stałe są wciąż najtańszym źródłem 
ciepła dla milionów polskich gospodarstw, a tzw. 
ubóstwem energetycznym jest dotknięta znaczna 
część społeczeństwa. Z tego powodu można z du-
żym prawdopodobieństwem założyć, że rynek dłu-
go jeszcze opierałby się zmianom, gdyby nie wpro-
wadzono ich odgórnie na mocy prawa.

3. Bolączki rynku kotłów węglowych a zmiany 
na lepsze?

KLIMOSZ: Uważam, że zmiany zostały wprowadzo-
ne częściowo przez niedostateczną świadomość użyt-
kowników. Oczywiście problem jest bardziej złożony i 
nie można go uogólniać. Zmiany w postrzeganiu zgub-
nych następstw zatruwania środowiska są konieczne. 
Uważam to za kwestie odpowiedzialności społecznej. 
Problemem mogą być ceny urządzeń grzewczych, 

które wraz z dodatkową armaturą są niejednokrotnie 
bardzo wysokie. Warto wspomnieć również o tech-
nicznych problemach obsługi kotłów. Wiele użytkow-
ników nierzadko nie stosuje się do zaleceń producenta.  
Co więcej, często złe nawyki przenoszone są na kotły 
automatyczne. Przedstawione stwierdzenia to tylko 
teza, którą można rozwlec i opisać w bardziej szcze-
gółowy sposób. Rozwiązaniem problemu może być 
akcja informacyjna - wykorzystanie masowych źró-
deł przekazu, tak aby w atrakcyjny sposób przekazać,  
na co zwrócić uwagę podczas użytkowania kotła. 

PELLUX: Nie znamy obecnie bolączek rynku kotłów 
węglowych, ale zakładamy, że producenci muszą do-
stosować technologie do wymogów prawa, by sprze-
dawać kotły certyfikowane.

RAKOCZY: Największą bolączką rynku kotłów wę-
glowych jest brak powszechnej świadomości o tym, 
że węgiel można spalać naprawdę czysto i ekologicz-
nie. Węgiel bardzo niesłusznie uczyniono najwięk-
szym winowajcom złego stanu powietrza w Polsce 
zapominając o milionach starych diesli na naszych 
drogach czy chociażby o fakcie, że nawet drewno 
podczas spalania emituje znacznie więcej pyłów niż 
węgiel. W efekcie tego nawet najnowocześniejszym 
kotłom węglowym, których emisja nie odbiega ni-
czym od np. nowoczesnych kotłów pelletowych przy-
pina się etykietę „kopciucha” i wprowadza kolejne 
ograniczenia ich stosowania. Dochodzi tu np. do ta-
kich paradoksów jak w województwie łódzkim, gdzie 
na mocy uchwały antysmogowej zakazano monta-
żu kotłów 5. klasy spalających paliwa w sposób cał-
kowicie bezdymny i emitujących tylko kilkanaście 
mg pyłu, a montaż niespełniających żadnych norm 
kominków na drewno, które emitują setki, a czasa-
mi nawet tysiące mg pyłu oraz kłęby czarnego dymu 
będzie legalny jeszcze przez kilka lat.
Podobne ograniczenia wprowadzono w wojewódz-
twach małopolskim i dolnośląskim, gdzie utworzono 
strefy całkowitego zakazu stosowania kotłów węglo-

który jest wystawiony przez akredytowane labora-
torium. Bez takiego dokumentu nie można wpro-
wadzić urządzenia grzewczego do obrotu. Uważam 
także, że polskie kotły grzewcze stanowią silną  
i wiodącą pozycję ofertową na rynku związanym 
z ogrzewnictwem.
Warto wspomnieć, że firma Klimosz już przed wpro-
wadzeniem wymaganej 5. klasy wg normy 303-5:2012 
produkowała kotły, których limity emisyjne wpisy-
wały się w restrykcyjne ograniczenia. 

PELLUX: Produkcja i sprzedaż kotłów węglowych  
w naszej firmie została wycofana przed wejściem  
w życie ww. przepisów.

RAKOCZY: Zeszłoroczne rozporządzenie ws. wyma-
gań dla kotłów spowodowało całkowite zakończenie 
produkcji komorowych (zasypowych) kotłów węglo-
wych przez naszą firmę. W ofercie kotłów węglowych 
pozostały więc wyłącznie automatyczne kotły retor-
towe na ekogroszek spełniające wymagania 5. klasy 
i dyrektywy ekoprojekt. 
Są to urządzenia znacznie bardziej zaawansowane 
technicznie, skomplikowane w produkcji i wyma-
gające kosztownych badań przed wprowadzeniem 
do sprzedaży. Cena tych urządzeń jest w związku  
z tym wyższa niż ceny kotłów, które na mocy rozpo-
rządzenia zniknęły z polskiego rynku. Oznacza to, że 
bez wsparcia w postaci dotacji gminnych lub rządo-
wych kocioł taki jest trudniej dostępny dla znacznej 
części nabywców.
Skutkiem tego zainteresowanie kotłami węglowymi 
jest na pewno niższe. 
Rozporządzenie ws. wymagań dla kotłów dotyczy-
ło nie tylko kotłów produkowanych w Polsce, ale 
wszystkich kotłów wprowadzanych do użytkowa-
nia na terenie Polski. Jako wprowadzenie do użytko-
wania rozporządzenie definiowało „podłączenie ko-
tła do wodnego systemu centralnego ogrzewania”,  
a więc dotyczyło ono również kotłów wyproduko-
wanych poza granicami Polski.

2. Czy argument o dużo lepszej jakości kotłów 
na paliwo stałe 5. klasy działa na klientów? 
Czy rynek sam jest w stanie zweryfikować 
i odrzucić kotły słabej jakości, mniej 
ekologiczne, bardziej awaryjne, ale tańsze?

DEFRO: Argumentem przemawiającym za kotłami  
5. klasy z pewnością jest ekonomia – wysokospraw-
ne kotły zużywają znacznie mniej paliwa. Ponadto 
wyposażenie kotłów, rozwiązania ułatwiające ich 
eksploatację, a przede wszystkim systemy sterują-
ce sprawiają, że obsługa nowoczesnych kotłów spro-
wadza się najczęściej do uzupełniania zapasu pali-
wa raz na kilka dni. 
Należy podkreślić, że koszt tych urządzeń nie zwięk-
szył się znacząco w porównaniu do kotłów poprzed-
niej generacji. Nasza firma, na bieżąco śledziła proce-
sy legislacyjne zarówno krajowego rozporządzenia, 
jak Dyrektywy ekoprojektu, która zacznie obowią-
zywać od 2020 roku. Przy współudziale naszego la-
boratorium wypracowano rozwiązania pozwalające 
efektywnie spalać paliwa stałe. Obecnie posiadamy 
szeroką gamę urządzeń spełniających rygorystycz-
ne normy emisyjne. 

KLIMOSZ: Jakość może być rozumiana w wieloraki 
sposób i nie powinno jej się bezwzględnie wiązać 
z piątą klasą czy ekoprojektem. Jakość to między 
innymi zastosowane materiały, wewnątrzzakłado-
we systemy zarządzania jakością i dbałość o szcze-
góły. Poza tym urządzenia grzewcze mogą być wy-
konywane budżetowo lub w bogatszych wersjach 
wyposażenia. Spełnienie wymagań postanowio-
nych w normie EN 303-5:2012 wymaga bardziej 
przemyślnej budowy wymiennika, tak aby osią-
gnąć odpowiednie warunki fizyczne, które prowa-
dzą do ograniczenia emisji szkodliwych substancji 
do środowiska. Rozporządzenie ministra rozwoju  
i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-
gań dla kotłów na paliwa stałe jest już prawomoc-
ne, dlatego niemożliwy jest zakup kotłów o klasie 
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wych dopuszczając jednocześnie stosowanie kotłów 
pelletowych, które spełniają identyczne normy emisyjne.

4. Gdybyście nie byli Państwo producentem 
kotłów na węgiel, to czy nie najsensowniejszy 
byłby zakaz stosowania w ogóle takich kotłów? 
Takie wymagania są już przecież wprowadzane 
w niektórych miastach czy krajach...

DEFRO: Wbrew twierdzeniom niektórych grup – nie 
można dążyć do eliminacji węgla z sektora komunal-
no-bytowego, szczególnie na obszarach poza miej-
skich, o małym stopniu zurbanizowania, gdzie sieć 
ciepłownicza czy gazowa jest niedostępna. Na tych 
obszarach, ciepło uzyskiwane z paliw stałych jest 
jak najbardziej uzasadnione. Ponadto uwzględniając 
normy jakościowe zarówno dla kotłów, jak i ostatnio 
wprowadzone dla paliw stałych, a także start progra-
mu Czyste Powietrze będzie to tanie i czyste ciepło 
ze spalania paliw stałych.

KLIMOSZ: Nie widzę nic złego w stosowaniu kotłów 
na węgiel, w przypadkach, gdy wpisują się w ogólnie 
przyjęte wytyczne, takie jak wymagania klasy 5 lub 
ecodesign. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się 
o wymaganiach urządzeń grzewczych, a pomija się 
inne bardzo ważne kwestie, które również ograniczają 
emisję zanieczyszczeń do środowiska. Oprócz często 
wspominanej 5. klasie, warto wspomnieć o audycie 
energetycznym budynku i obliczeniach szacujących 
opłacalności danych rozwiązań. Warto nadmienić, że 
właściwy dobór urządzenia grzewczego jest kluczo-
wy dla poprawności pracy samych kotłów, a przez to 
i dla emisji. Ponadto, zastosowanie ocieplenia znacz-
nie ogranicza wydatek energii pierwotnej, co również 
ma wpływ na środowisko. Wspomniane przykłady to 
zalążek możliwości, które należałoby wziąć pod uwa-
gę, chcąc mówić o szeroko zakrojonej akcji proeko-
logicznej. Uogólniając, kotły na węgiel również mogą 
być eko, jeśli spełniają konkretne wymagania oraz za-
instalowane są w przemyślany sposób. 

PELLUX: Zakaz stosowania kotłów węglowych po-
winien zostać wprowadzony, ale stopniowo. Np. od 
2030 roku na rynku nie powinien funkcjonować ża-
den kocioł węglowy.
Do tego czasu należałoby wprowadzić odpowied-
nie regulacje wspierające dostępność i przystęp-
ność cenową „paliw ekologicznych”, które w 100% 
wyprą węgiel.
 
RAKOCZY: Wymagania takie powinny być dostoso-
wane do kilku czynników, przede wszystkim do faktu, 
że na chwilę obecną ogromna większość mieszkań-
ców Polski nie ma innej alternatywy niż ogrzewanie 
paliwami stałymi, zarówno z powodu braku dostę-
pu do innych źródeł ciepła (np. gazu), jak i z faktu, 
że te pozostałe źródła ciepła są nieporównywalnie 
droższe od węgla. Węgiel to także podstawa polskiej 
energetyki czego nie można powiedzieć o innych kra-
jach, może za wyjątkiem Niemiec gdzie ogrzewanie 
węglowe ma się świetnie zarówno w ogrzewnictwie 
przemysłowym, jak i indywidualnym, a obowiązują-
ce tam normy dla kotłów węglowych są nawet mniej 
restrykcyjne niż te polskie. 
A biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy już 
wcześniej, czyli fakt, że w nowoczesnych kotłach 
węgiel można spalać czysto i ekologicznie zakaz 
taki nie miałby najmniejszego sensu. To co pod-
kreślamy już od dawna to fakt, że to nie węgiel jest 
problemem w kontekście zanieczyszczenia powie-
trza tylko niewłaściwe (przestarzałe) sposoby jego 
spalania. Dzisiejsze technologie spalania węgla po-
zwalają robić to w sposób całkowicie przyjazny śro-
dowisku, w związku z czym zakaz stosowania tych 
naprawdę ekologicznych kotłów węglowych byłby 
wręcz irracjonalny.

5. Alternatywą dla kotłów węglowych są kotły 
na biomasę lub pelet. Jak Państwa zdaniem 
rozwija się ten segment rynku, czy rośnie 
zainteresowanie tymi kotłami i jeśli tak,  
jak bardzo rośnie?
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MASZ DOŚĆ PALENIA W PIECU?

SZWEDZKA
DOTACJA

do powietrznych systemów NIBE

DO 6000 ZŁ

Dotacja do pompy ciepła F2040/F2120 
wynosi 2 000 zł


Dotacja do pompy ciepła F2040/F2120 w zestawie 
z centralą wewnętrzną HK 200M wynosi 3 000 zł


Dotacja do pompy ciepła F2040/F2120 w zestawie 
z centralą wewnętrzną NIBE VVM wynosi 4 000 zł


Dotacja do w/w pomp ciepła i zestawów, zwiększa się 
o 1 000 zł przy zakupie rekuperatora centralnego 
NIBE ERS lub systemu fotowoltaicznego NIBE PV



Promocja trwa od 15.09.2018 do 30.11.2018. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.nibe.pl oraz www.szwedzkadotacja.pl

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Wybierz powietrzną pompę ciepła NIBE 
ze Szwedzką Dotacją do 6 000 zł.

Uwaga! Szwedzką Dotację można łączyć ze wsparciem rządowym w ramach programu „Czyste Powietrze”.
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KLIMOSZ: Odpowiadając na to zagadnienie należy 
uściślić pewne założenia. Wszystko zależy od upodo-
bań klienta oraz dostępności danego paliwa na lo-
kalnym rynku. Dodatkowo należy wyszczególnić, czy 
chodzi o kotły zasypowe, czy automatyczne. Ponad-
to, konieczne jest aby określić w jaki sposób ma pra-
cować urządzenie, co również jest kluczowe w okre-
śleniu trendów rynkowych. 
Przykładowo, spalanie peletu w palniku automa-
tycznym odbywa się inaczej niż zgazowanie drewna 
w kotłach stworzonych do prowadzenia procesów 
zgazowujących. Dostępność drewna kawałkowane-
go i jego cena jest inna niż wartość i popularność 
peletu. Ponadto, pelet może być spalany również 
w palnikach, w których spalany jest węgiel kamien-
ny (ekogroszek). 

PELLUX: Segment kotów na pellet rośnie wprost 
proporcjonalnie do segmentu kotłów automatycz-
nych. Kotły zasypowe tracą rynek drastycznie, choć 
cały czas są dostępne do kupienia pomimo regula-
cji prawnych.
Rynek kotłów pelletowych rósł w ostatnich 5 latach 
o ok. 50% rok do roku, ale ostatnio nastąpiło wyha-
mowanie i teraz te przyrosty szacuje się na pozio-
mie ok. 10-20%

RAKOCZY: Kotły pelletowe to zdecydowanie najszyb-
ciej rozwijający się segment rynku kotłów na paliwa 
stałe w ostatnich latach. Popularność tego rodzaju 
kotłów wynika z tego, że kotły pelletowe to pewne-
go rodzaju kompromis między kotłem węglowym,  
a kotłem gazowym. 
Kocioł na pellet będzie plasował się gdzieś po-
środku zarówno w kosztach ogrzewania (ok. 25% 
drożej niż węglem, ok. 25% taniej niż gazem) jak  
i w wygodzie użytkowania, która niewiele odbie-
ga od bezobsługowych kotłów gazowych. Zainte-
resowanie tego typu kotłami rośnie dość szybko 
również ze względu na liczne dotacje na właśnie 
tego typu kotły.

6. Jak oceniacie Państwo potencjał rynku 
kotłów na paliwo stałe? Ile sztuk tych urządzeń 
sprzedaje się rocznie w Polsce i jaki procent to 
kotły węglowe, jaki na drewno i biomasę, a ile 
szacunkowo sprzedaje się kotłów na pelet?

KLIMOSZ: Odpowiadając na to pytanie również po-
winniśmy wyszczególnić różne przypadki. Projekty 
nowo powstałych, małych budynków często przewi-
dują zastosowanie kotłów gazowych. Odmiennie jest 
w przypadku starego budownictwa, gdzie przewa-
żają kotły na paliwa stałe. Oczywiście, tak jak wspo-
mniałem na początku, przedstawiona wizja nie jest 
obligatoryjna. Każdorazowy dobór urządzenia jest 
podyktowany dostępnością danego paliwa, jakimiś, 
nawet zgrubnymi kalkulacjami opłacalności i prefe-
rencją użytkowników. Uważam, że określenie pro-
centowego udziału danych kotłów na rynku byłoby 
niemiarodajne z uwagi na warunki lokalne.

PELLUX: Sprzedaż roczna kotłów na paliwa stałe  
w Polsce wynosi ok. 150 000 sztuk. Udział kotłów au-
tomatycznych to obecnie ok. 50%. Kotłów na pellet 
sprzedaje się rocznie ok. 12 tysięcy sztuk.
 
RAKOCZY: Potencjał kotłów na paliwa stałe jest 
nadal bardzo duży, mimo tego że za sprawą zmian  
w przepisach, stosowanych technologiach i rosną-
cych kosztach produkcji ich ceny w ostatnich latach 
poszybowały w górę. Dopóki główną alternatywą 
będzie ogrzewanie gazowe, które jest o około 50% 
droższe niż ogrzewanie węglowe i około 25% droż-
sze niż ogrzewanie pelletem, kotłom na paliwa sta-
łe raczej nic nie grozi.
Jeśli chodzi o statystyki sprzedaży takich kotłów z punk-
tu widzenia naszej firmy jest to mniej więcej 60% (ko-
tły pelletowe) do 40% (ekologiczne kotły węglowe).  
Tradycyjnych kotłów na węgiel i drewno nie mamy  
w ofercie już od ponad roku, a kotły na biomasę nie-
drzewną również lada chwila znikną z rynku więc nie bie-
rzemy ich już pod uwagę w statystykach sprzedaży.

Darmowe aplikacje
miobilne

Jak sezon grzewczy 
to tylko analizatory spalin Testo! 

Dedykowane zestawy pomiarowe dla instalatorów 
i serwisantów kotłów grzewczych

• Od analizatorów gazów spalinowych do multimetrów 
  - wszystko od jednego dostawcy
• • Wiarygodne wyniki pomiarowe, dzięki niezawodnej technologii
• Mniej dokumentacji, dzięki darmowym 
 aplikacjom mobilnym Testo i oprogramowaniu PC

*Więcej informacji na www.testo.com.pl

                                 www.testo.com.pl

Otrzymaj 1 rok 

dodatkowej, 

bezpłatnej 

gwarancji*
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sowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku i usunięciu 
popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności 
wygaszania kotła. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga 
stałej obsługi (a jedynie nadzoru), a jego eksploatacja 
może odbywać się w zasadzie w sposób ciągły w ca-
łym okresie grzewczym. Model COMPACT ma 5. kla-
sę oraz certyfikat EcoDesign dla każdej z dostępnych 
mocy – spełnia więc restrykcyjne normy emisji zanie-
czyszczeń oraz sprawności energetycznej.

BIO COMPACT – szersza gama modeli

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w mo-
delu peletowym BiO COMPACT obecnym na rynku od 

ponad roku (10, 12 kW) wprowadziliśmy kolejne moce 
15, 20, 25 kW. Tu również mamy dowolność wyboru 
usytuowania czopucha kotła, dzięki czemu klienci są 
w stanie optymalnie dobrać dowolny kocioł do po-
trzeb grzewczych budynku i warunków technicznych 
pomieszczenia kotłowni.

SPARK i BIO SPARK – atrakcyjna cena

Częstym problemem, z jakim borykają się użytkow-
nicy kotłów na paliwo stałe chcący wymienić swój 
dotychczasowy kocioł jest niewystarczające miej-
sce w kotłowni. Szczególnie w starym budownictwie 
kotłownie nie zawsze przystosowane są do monta-

COMPACT na ekogroszek

Ceniony na rynku peletowym kocioł BiO COMPACT 
doczekał się swojego zapowiadanego odpowied-
nika w wersji na ekogroszek. Model COMPACT do-
stępny jest w mocach 10, 12, 15, 20 i 25 kW w dwóch 
wersjach – z czopuchem do tyłu bądź do góry bez-
pośrednio z dekla izolacji.
Sprawne palenisko kotła w postaci retorty stałej po-
zwala na spalanie takiej ilości ekogroszku, jaka nie-
zbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkow-
nika na regulatorze temperatury. Kocioł wyposażony 
jest w funkcjonalny dotykowy sterownik TECH ST-555.  
W standardzie regulator pozwala sterować pracą in-

stalacji grzewczej wyposażonej w 4 pompy obiegowe, 
2 zawory mieszające wraz z funkcją sterowania po-
godowego (czujnik zewnętrzny – krzywa grzewcza). 
Dodatkowym atutem jest wbudowany moduł Ether-
net do zdalnej kontroli pracy kotła oraz całej instalacji  
z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji 
eModul, jak również możliwość podłączenia regulato-
ra pokojowego TECH ST-296 lub ST-281C do kontroli 
pracy z poziomu pomieszczeń mieszkalnych. Kom-
paktowe wymiary umożliwiają montaż i eksploatację 
w małej kotłowni, a rozwiązania konstrukcyjne (m.in. 
wyczystka boczna w wersji z czopuchem do góry) uła-
twiają czyszczenie i codzienną obsługę kotła. Zaletą 
pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okre-

Nowości SAS na kolejny sezon grzewczy

Kocioł COMPACT Przekrój kotła BiO COMPACT Przekrój kotła SPARK Kocioł BiO SPARK
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z wyłożeniem ceramicznym, co w połączeniu z otwo-
rami rewizyjnymi ułatwia czyszczenie kotła. Zasob-
nik opału z obniżoną linią załadunku paliwa ułatwia 
uzupełnianie opału i obsługę w niskiej kotłowni. Ko-
cioł wyposażony jest w standardzie w funkcjonalny, 

a zarazem prosty w obsłudze sterownik TECH ST-580 
z PiD z możliwością aktualizacji oprogramowania, ob-
sługą zaworu, 4 pomp obiegowych, sterowaniem po-
godowym oraz opcją rozbudowy o moduł ST-505 lub 
Wifi RS i obsługi zdalnej kotła z aplikacji eModul. 

żu kotła podajnikowego, którego gabaryty są więk-
sze niż w przypadku zasypowego. Problemem może 
okazać się zwłaszcza wysokość kotłowni. W tym 
przypadku sprawdzą się nowe kotły 5. klasy SPARK 
na ekogroszek i BiO SPARK na pelet o mocach w za-
kresie 12-36 kW. Kotły SPARK i BiO SPARK dedyko-
wane są użytkownikom poszukującym kotła 5. klasy  
w atrakcyjnej cenie. Niewielkie wymiary – szczegól-
nie wysokość – umożliwią montaż nawet w niskiej 
kotłowni, dzięki czemu kotły z nowej serii sprawdzą 
się zarówno w nowo budowanych domach, jak i mo-
dernizowanych kotłowniach. 
Kotły SPARK wyposażone są w podajnik nowego 
typu – retortę stałą do spalania eko-groszku, a w ko-
tłach BiO SPARK zastosowano znany z pozostałych 
kotłów peletowych samoczyszczący palnik SAS MUL-

Ti FLAME wyposażony dodatkowo w system kontro-
li przepływu powietrza Air Flow Control i fotokomór-
kę (czujnik ognia). Fotokomórka pozwala na stałą 
kontrolę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. 
procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni ob-
raz stanu paleniska. Czujnik ognia skraca czas po-
trzebny do rozpalenia paliwa, zwiększa żywotność 
zapalarki, obniża zużycie energii elektrycznej oraz 
pozwala na szybkie przejście kotła w cykl pracy  
w sytuacji wygaszenia paleniska bądź reakcji ukła-
du sterowania w przypadku awarii. Wentylator na-
dmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu po-
wietrza pozwala na precyzyjną regulację ilości 
powietrza, a w razie potrzeby korektę dawki poda-
wanego paliwa. Wymiennik ciepła składa się z po-
ziomych oraz pionowych przegród wodnych wraz  

ZMK SAS sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Uzyskaj dofinansowanie do zakupu kotła SAS!

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego 
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmos-
fery przez domy jednorodzinne. Program skupia się 
na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo sta-
łe oraz termomodernizacji budynków jednorodzin-
nych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te 
nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodat-

kowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczęd-
nościom finansowym. Program skierowany jest do 
osób fizycznych będących właścicielami domów 
jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednic-
twem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Palnik peletowy MULTi FLAME
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– znacznie podnosi bezobsługowość kotła oraz za-
pewnia stały wysoki poziom efektywności urządze-
nia zmniejszając przez to zużycie paliwa;
· nowoczesny dotykowy, bardzo prosty w obsłudze 
sterownik, który jest w stanie obsłużyć kilka obie-
gów grzewczych oraz współpracować z termostata-
mi pokojowymi oraz modułem internetowym.

Kotły PELLUX występują w 3 modelach: 
- PELLUX Compact o mocy 12 kW, 
- PELLUX 100 o mocach 20 i 30 kW,
- PELLUX 200 o mocy 20 kW. 

Wszystkie modele cechują się zaletami, które zostały 
już wyżej wymienione, ale dodatkowo każdy z nich 
ma własne charakterystyczne cechy.
PELLUX Compact, jak sama nazwa wskazuje, ma bar-
dzo kompaktową budowę, która pozwala na montaż 
tego urządzenia nawet w kotłowniach o bardzo ma-
łej powierzchni. PELLUX 100 jest kotłem o małej wy-
sokości i idealnie pasuje do tzw. „niskich” kotłowni.  
PELLUX 200 ma unikalną bardzo dużą pojemność 
wodną – 190 litrów, co czyni go pod tym względem 

liderem na polskim rynku. Model ten bardzo dobrze 
sprawdza się w domach z pojemną instalacją wod-
ną, w tym z dużą ilością ogrzewania podłogowego.
PELLUX to stale rozwijająca się marka, która z roku na 
rok rośnie w siłę i zwiększa swoje udziały na polskim 
bardzo wymagającym rynku kotłów peletowych.

Wśród tego rodzaju kotłów dominują kotły prze-
znaczone do spalania peletu. Biorąc pod uwagę 
znaczną liczbę producentów oraz szeroki wybór mo-
deli kotłów peletowych na rynku, ważną rolę odgry-
wa dobór kotła, który zapewni bezpieczne i bezawa-
ryjne użytkowanie przez kolejne kilkanaście lat.
Jednym z liderów w ofercie kotłów peletowych na 
polskim rynku jest firma NIBE-BIAWAR mająca  
w swoim portfolio kotły peletowe marki PELLUX.  
Firma produkuje kilka tysięcy kotłów rocznie z czego 
większość sprzedawana jest eksport do takich kra-

jów jak Dania, Belgia, Austria, Niemcy, Łotwa, Litwa, 
Estonia czy Rosja. W ostatnich latach marka PELLUX  
zyskuje znaczną popularność na rynku polskim.

Najważniejszymi cechami kotłów PELLUX z punktu 
widzenia użytkowników są:
· samoczyszczący się mechanicznie palnik peletowy  
– brak konieczności czyszczenia palnika oraz moż-
liwość bezpiecznego spalania gorszej jakości (tań-
szego!) peletu;
· samoczyszczący się automatycznie wymiennik 

Od kilku ostatnich lat rynek kotłów automatycznych na paliwa stałe charakteryzuje się wysokim wzrostem. Wiąże się  
to zarówno z wprowadzanymi regulacjami prawnymi mającymi na celu redukcje smogu (ograniczenia niskiej emisji),  
jak również ze zmianą oczekiwań konsumentów, którzy oczekują komfortu obsługi, za który są w stanie więcej zapłacić.

Nowoczesna linia kotłów peletowych PELLUX

PELLUX Compact TouchDotacja PELLUX 2000 zł

Do końca listopada tego roku marka PELLUX 
prowadzi akcję promocyjną Dotacja PELLUX 
2000 zł. W ramach tej promocji klienci indy-
widualni mają szansę kupić te zaawansowane 

technologicznie kotły o 2000 zł netto taniej. 
Liczba kotłów przeznaczonych na tę akcję jest 
ograniczona, więc warto się pospieszyć, by zdą-
żyć skorzystać z tej okazji.
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NiBE-BiAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Zakres mocy oferowanych kotłów zadowoli każ-
dego użytkownika. Najmniejsze jednostki rozpoczy-
nają się od 8 kW zapotrzebowania na ciepło w bu-
dynku, a kończą na 600 kW, co daje praktycznie 
nieograniczone możliwości inwestycyjne. W przy-
padku inwestycji powyżej 600 kW możemy tworzyć 
instalacje kaskadowe zbudowane z kilku jednostek. 
Systemy podawania pelletu z zewnętrznych zbiorni-
ków realizowane są za pomocą podajników pneu-
matycznych lub ślimakowych.

Co wyróżnia te produkty? Przede wszystkim wy-
mienniki o bardzo wysokiej sprawności. Wszystkie 
kotły oparte są na okrągłej konstrukcji z wymienni-
kami płomieniówkowymi. Dzięki takiej budowie we-
wnątrz płomieniówek mogą pracować czyszczaki 
(turbulatory). Spełniają one dwie funkcje – spowal-
niają przepływ spalin oraz czyszczą rury wewnętrz-
ne wymiennika, zrzucając popiół bezpośrednio do 

popielnika. Takie rozwiązanie obniża temperaturę 
spalin oraz zwiększa sprawność urządzenia. Zróż-
nicowana gama urządzeń grzewczych Viteco, mno-
gość jednostek, systemów podawania oraz rodzajów 
paliwa idealnie wpisują się politykę poprawy jakości 
spalania oraz obniżenie emisyjności urządzeń grzew-
czych na rynku polskim.

W ofercie Viteco znajdują się następujące 
jednostki kotłowe:
• EG PELLET, od 10 do 60 kW, ze zintegrowanymi za-
sobnikami peletu od 170 do 350 l;
• EG PELLET MINI, od 16 do 45 kW, z wolnostojącymi 
zasobnikami peletu od 300 do 1100 l;
• EG PELLET MINI COMPACT, od 16 do 24 kW, ze zin-
tegrowanymi zasobnikami peletu od 164 do 188 l;
• EG PELLET MICRO, od 8 do 12 kW, ze zintegrowany-
mi zasobnikami peletu 80 l;
• EG MULTIFUEL, od 17 do 600 kW, ze ślimakowymi 
podajnikami zrębki drzewnej lub peletu;

• EG MULTIFUEL PELLET, od 80 do 600 kW, z wolno-
stojącymi zasobnikami peletu 1000 l;
• EG PELLET AIRMA X PLUS (kotły nadmuchowe – na-
grzewnice), od 25 do 60 kW, ze zintegrowanymi za-
sobnikami peletu 170 l;
• NOWOŚĆ: EG PELLET EVO, od 10 do 60 kW, ze zinte-
growanymi zasobnikami peletu od 228 do 368 l.

Kotły marki Viteco to produkty nowoczesne, bezpieczne, łatwe w obsłudze, 
ekologiczne i energooszczędne. Charakteryzują się wysoką sprawnością, 
nowoczesnym wyglądem oraz bardzo dobrą jakością wykonania. Wszystkie 
kotły Viteco produkowane są w Polsce według najwyższych standardów 
– Systemu Zapewnienia Jakości wg Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 
97/23/WE, co potwierdzone jest znakiem CE0036. Kotły mają 5. klasę według 
europejskiej normy EN 303-5:2012, a wybrane jednostki spełniają wymogi 
ECODESIGN2020. Warto dodać, że całość certyfikacji kotłów odbywa się  
w niezależnym instytucie w Brnie (Czechy).

Ekologiczne kotły 
pelletowe Viteco

Jerzy Perges 
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www.viteco.pl

Wyłączny dystrybutor marki ViTECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

EKO-INSTAL R.Chabowski Sp.j.
ul.Fabryczna 15B
85-741 Bydgoszcz
tel. 52 365 03 50

K L A S A
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Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych www.ik.pl

hurtownieinstalacyjne.plDystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

Warunki oferty dostępne w hurtowniach Instal-Konsorcjum  
oraz na wortalu www.hurtownieinstalacyjne.pl i www.viteco.pl

Do każdego kotła pelletowego   

polar  za 1 zł netto 

Akcja obowiązuje od 1 grudnia 2018 r. do wyczerpania zapasów. 
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Nowy kocioł EG PELLET w wersji EVO 

Kotły EG PELLET EVO PLUS i EG PELLET EVO są 
kolejnymi wersjami rozwojowymi kotła EG PEL-
LET. Kotły EVO mają wiele zalet w stosunku do 
swoich poprzedników:
- W pełni uniwersalna konstrukcja kotła. W stan-
dardzie kocioł jest wykonany w tzw. wersji pra-
wej, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, instalator na 
budowie może samodzielnie przerobić kocioł na 
wersję lewą. Zajmie to ok. 60 minut. Konstruk-
cja wymiennika, obudowa, wszystkie otwory  
i elementy kotła zostały przygotowane do takiej 
czynności.
- Zbiornik na pelet jest w prosty sposób demon-
towalny, co ułatwia wniesienie kotła do kotłowni 
oraz manewrowanie nim w mniejszych piwnicach.

- Dotykowy, pojemnościowy regulator kotła mon-
towany w standardzie. Regulator ma przejrzysty 
i czytelny interfejs, ułatwiający obsługę zarówno 
instalatorom, jak i użytkownikom kotła.
- Kocioł EVO dystrybuowany będzie w 2 wersjach 
wyposażeniowych, dopasowanych do klientów 
o różnych możliwościach budżetowych.
Warto wspomnieć, że tak jak wszystkie pozostałe 
kotły Viteco, również EG PELLET EVO PLUS i EVO 
mają certyfikat 5. klasy i ecodesign oraz wykony-
wane są w pełnym zakresie mocy.
Po doświadczeniach sezonu grzewczego 2017/2018 
z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że 
kotły EG PELLET z palnikiem retortowym (z zasto-
sowanym przeciwzwojem na ślimaku podającym 
pelet) są najbardziej stabilnymi i bezobsługowy-
mi kotłami w całej gamie produktów EG PELLET, 
szczególnie przy zmianie typu i rodzaju peletu pod-
czas użytkowania kotła. 

EG Pellet EVO PLUS EG Pellet EVO
palnik retortowy

wentylator wyciągowy
regulator kotłowy z dotykowym wyświetlaczem

zapalarka Leister
śluza podająca pelet i zabezpieczająca przed 

cofnięciem się płomienia do zasobnika peletu
możliwość dowolnej i samodzielnej konfiguracji kotła 

(wersja prawa/lewa)
możliwość dostawy i wnoszenia kotła w 2 częściach 

(kocioł i zasobnik pelletu oddzielnie)
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika

automatyczny system 
czyszczenia wymiennika

manualny system 
czyszczenia wymiennika

sonda Lambda -
czujnik pogodowy -

moduł internetowy -

http://www.viteco.pl
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Montaż Multiplex Trio E jest bardzo prosty. Zestaw 
obejmuje wszystkie elementy konieczne do podłą-
czenia armatury do domowej instalacji wodno-ka-

nalizacyjnej. Jako wyposażenie dodatkowe Viega 
oferuje specjalne zestawy montażowe do precyzyj-
nej zabudowy poza brzegiem wanny.

Zaawansowana technika musi być jednocze-
śnie przyjazna użytkownikowi. Obsługa armatur  
z serii Multiplex Trio E jest prosta i intuicyjna. W za-
leżności od wersji służy do tego jeden lub dwa funk-
cjonalne moduły. Odpowiadają one za włączanie/

wyłączanie wody, zamykanie/otwieranie odpływu, 
regulację temperatury i przełączanie strumienia 
wody na słuchawkę prysznicową. Zastosowany  
w wersjach E i E2 podświetlany pierścień poprzez 
zmianę koloru lub częstotliwości pulsacji informu-
je o temperaturze i ilości nalewanej wody oraz o ak-
tualnie wykonywanej czynności. Model Multiplex 
Trio E3 ma dodatkowo wyświetlacz, po dotknięciu 
którego otwiera się menu użytkownika, umożliwia-
jące wprowadzanie kolejnych ustawień związanych 
z napełnianiem wanny. 
Multiplex Trio E to nie tylko nowoczesna technolo-
gia zapewniająca komfort, ale również innowacyjny 
design, doskonale pasujący do nowoczesnych ła-
zienek. Eleganckie, okrągłe moduły obsługi zosta-
ły wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami 
wzorniczymi. Wysokiej jakości materiały, jak chrom 
i szkło, dają gwarancję trwałości i estetycznego wy-
glądu przez wiele lat. Elementy obsługowe i wyświe-
tlacz można umieścić w dowolnym łatwo dostępnym 
miejscu w pobliżu wanny, zarówno na jej brzegu, jak 
i na ścianie lub podeście. Wyeliminowanie tradycyj-
nej baterii mieszającej pozwala uzyskać więcej prze-
strzeni w łazience. 

Wanna, która automatycznie napełnia się do pożądanego poziomu wodą  
o precyzyjnie ustawionej temperaturze – ta nieco futurystyczna koncepcja  
została zrealizowana w praktyce, dzięki serii armatur Multiplex Trio E.  
Produkt ten oferuje jednak użytkownikowi znacznie więcej innowacyjnych 
rozwiązań, a jednocześnie charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym 
designem, wyróżnionym wieloma prestiżowymi nagrodami. 

Elektroniczne armatury Multiplex Trio E
Łazienkowy high-tech firmy Viega

Funkcja pamięci, w którą wyposażone są elektroniczne armatury wannowe Viega, 
umożliwia programowanie i wywoływanie indywidualnych ustawień użytkownika. 
Określenie maksymalnej ilości i temperatury wody zapewnia wyraźne korzyści  
ekonomiczne. Kąpiel można przygotować również zdalnie za pomocą dodatkowego 
modułu WLAN, który jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z systemem  
Android, IOS i Widows. Dzięki temu wanna pełna ciepłej wody może już na nas  
czekać, gdy zmęczeni wrócimy z pracy lub treningu. 

Minimalistyczne elementy obsługowe mogą być 
zainstalowane również obok wanny. Na zdjęciu model 
Multiplex Trio E z dwoma modułami

http://www.instalreporter.pl
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Technologia inwerterowa – Thermia 

Sprężarka to swego rodzaju „serce” pompy ciepła. 
Zużywa nawet do 90% energii elektrycznej wykorzy-
stywanej przez całe urządzenie. Z tego powodu jej 
konstrukcja, wydajność i sterowanie ma bardzo duży 
wpływ na efektywność pracy pompy ciepła. Tym, co 
odróżnia pompę inverter Mini od innych inwertero-
wych gruntowych pomp ciepła to połączenie trzech 
elementów: sprężarki, inwertera i sterownika pom-
py. Sprężarka inwerterowa może pracować wolniej 
lub szybciej, płynnie dopasowując swoją moc do po-
trzeb budynku, aż do osiągnięcia mocy maksymal-
nej. Jednak o efektywności tego procesu decyduje 
sterownik, a pompa inverter Mini, jako jedyna pom-
pa na rynku, kontroluje proces pracy sprężarki i ma 
wizualizacje tzw. „koperty pracy” na wyświetlaczu. 
Funkcjonowanie sprężarki tylko w „kopercie pracy” 

Domy energooszczędne stają sie coraz bardziej popularne, a gruntowa pompa 
ciepła Thermia Inverter Mini jest jednym z najlepszych rozwiązań dedykowanych 
do grzania i chłodzenia domów niskoenergetycznych.

Thermia Inverter Mini
Dedykowane rozwiązanie do domów energooszczędnych

Dom niskoenergetyczny to obiekt, który cechuje niż-
sze, niż w przypadku tradycyjnego budownictwa za-
potrzebowanie na ciepło, nazywany jest również do-
mem energooszczędnym i znajduje coraz większe 
grono klientów w całej Polsce. Domy wznoszone  
w tym standardzie mają dobrą izolację przegród ze-
wnętrznych i okna o niskim współczynniku przenika-
nia ciepła. Pomieszczenia są usytuowane w taki spo-
sób, aby można było korzystać z energii słonecznej  
do ich dogrzewania i oświetlania. System wentyla-
cji jest tak dobrany, aby odzyskać energię z powie-
trza usuwanego na zewnątrz. W konsekwencji dom 
taki potrzebuje nie więcej niż 40 kWh/(m2 x rok), czy-
li nawet o połowę mniej energii niż dom tradycyjny. 
Istotnym elementem domu energooszczędnego jest 
system grzewczy, w którym często montowana jest 
pompa ciepła i stosowane ogrzewanie podłogowe.  
Czym zatem kierować się, wybierając gruntową  
pompę ciepła do domu energooszczędnego? 

http://www.instalreporter.pl
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go szeptu, a 29 dB(A) to szum spadających liści. Pom-
pa Thermia inverter Mini to obecnie najcichsza grun-
towa pompa ciepła dostępna na rynku.

Marzenie instalatora 
– prosta i szybka instalacja 

Prostota montażu i podłączeń hydraulicznych są tym, 
co instalatorzy lubią najbardziej. inveter Mini ma wy-
suwany moduł chłodniczy, co znacznie ułatwia trans-
port, montaż pompy i dostęp do poszczególnych czę-
ści. W obudowie pompy przygotowane są otwory  
z lewej i prawej strony, jak również na górze pompy, 
co daje całkowitą swobodę lokalizacji i podłączenia 
do instalacji dolnego źródła. Złącza elastyczne znaj-
dujące się w środku modułu chłodniczego zapewnia-
ją redukcję drgań, a konstrukcja modułu chłodniczego 
skraca czas podłączenia do instalacji. Do pompy dołą-
czone są również: zawór do napełniania i odpowietrza-
nia obiegu dolnego źródła oraz zawór kulowy z filtrem. 

Online – pełna kontrola

W pompie inverter Mini jest możliwość zdalnego kon-
trolowania stanu pracy pompy ciepła poprzez system 
online. Kontroluje on stan pracy pompy, najważniej-
sze parametry i udostępnia informacje o ewentual-
nych alarmach. Online działa za pomocą internetu  
z wykorzystaniem laptopa, tabletu lub smartfona 
(system iOS i Android). Warto dodać, iż monitorowa-
nie pracy tej pompy nie wymaga żadnych dodatko-
wych akcesoriów i kosztów.

zapewnia najlepsze warunki pracy sprężarki i całego 
układu. Potwierdzeniem tego jest SCOP 5,77* – je-
den z najwyższych wskaźników efektywności wśród 
pomp gruntowych dostępnych na rynku. 

Mnóstwo ciepłej wody 
– nowy standard komfortu 

W pompie ciepła Thermia inverter Mini wykorzysta-
na została technologia TWS (Tap Water Stratification), 
czyli termiczne uwarstwienie wody w zasobniku. Efekt 
ten jest osiągany dzięki wężownicy w kształcie spirali 
ułożonej na całej wysokości 180-litrowego zasobnika 
c.w.u. wykonanego ze stali nierdzewnej. Wężownica jest 
obecnie często stosowana. Jednak w inverter Mini jej 
powierzchnia wymiany ciepła i kształt jest tak zapro-
jektowany, aby uwarstwienie ciepłej wody zabezpie-
czało jej pobór o oczekiwanej temperaturze w moż-
liwie najkrótszym czasie. Technologia TWS pozwala 
na produkcję o 15% więcej ciepłej wody i dwukrotnie 

skraca czas przygotowania c.w.u. Dodatkowo tech-
nologia inwerterowa i priorytet przygotowania c.w.u. 
sprawiają, iż sprężarka płynnie, zwiększając obroty  
i moc, przygotuje wymaganą ilość wody. W inverter 
Mini użytkownik przy 180-litrowym zasobniku ma do 
dyspozycji ok. 250 litrów wody o temperaturze 40°C.

Ciśśś... – niski poziom dźwięku

Każda pompa ciepła wyposażona w sprężarkę wydaje 
charakterystyczny dźwięk. Pompa inverter Mini zosta-
ła tak skonstruowana, aby zredukować poziom drgań 
pochodzący ze sprężarki oraz poziom dźwięku emi-
towanego przez sprężarkę. Redukcje drgań i dźwięku 
zapewniają: gumy dystansowe, osłony dźwiękochłon-
ne i przyłącza elastyczne. W zależności od prędko-
ści obrotowej sprężarki poziom natężenia dźwięku 
w pompie Inverter Mini waha się od 29 do 43 dB(A)** 
w zależności od prędkości obrotowej sprężarki. Dla 
uzmysłowienia 20 dB(A) to poziom dźwięku ludzkie-

Wartość dla Klienta

Podsumowując w kilku podpunktach korzy-
ści płynące z wyboru pompy ciepła Ther-
mia inverter Mini do domów niskoenerge-
tycznych:
• najwyższa efektywność SCOP 5,77, co ozna-

cza niskie rachunki za prąd,
• jedna z najlepszych na rynku w produkcji 

ciepłej wody użytkowej, co oznacza wyso-
ki komfort,

• najcichsza praca i możliwość lokalizacji  
w dowolnym miejscu domu,

• szybki i prosty montaż,
• pasuje do instalacji nowych, jak i moderni-

zowanych obiektów (65°C temp. zasilania),
• pracuje efektywnie zarówno z ogrzewaniem 

podłogowym, jak i grzejnikami.
Na koniec warto podkreślić, iż prawidłowo do-
brana i uruchomiona pompa ciepła, pracuje 
i ogrzewa dom przez około 20-25 lat, a kosz-
ty takiego ogrzewania są 40-50% niższe, niż 
w przypadku ogrzewania gazem ziemnym.

Wyłączny dystrubutor pomp ciepła 
Thermia na polskim rynku:

NOWATERMiA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4, Włocławek
tel. 882 054 012, bok@nowatermia.pl
poland.thermia.com 

r
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* SCOP, ogrzewanie podłogowe 35°C,  
zgodnie z PN-EN 14825, klimat zimny  
(Helsinki), Pdesign (projektowe obciążenie 
cieplne) 6,39 kW (B0W55), 7,11 kW (B0W35)

** zgodnie z EN12102 i EN ISO 3741 (B0W35)

http://www.instalreporter.pl
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4 modele 
Wprowadzona seria oferuje 4 modele: 2,5 kW (model 
CS-Z25UFEAW), 3,5 kW (model CS-Z35UFEAW) i 5 kW 
(model CS-Z50UFEAW) dla systemów split i multisplit 
oraz 2 kW (model CS-MZ20UFEA) tylko dla multisplit. 
Elegancka konstrukcja konsoli podłogowych Pana-
sonic i ich biały kolor sprawiają, że urządzenia ideal-
nie pasują do większości pomieszczeń. Dodatkowo 

ich wymiary: 60x75x21 cm (wys./szer./głęb.) umożli-
wiają łatwy montaż. Jednostka może być zainstalo-
wana bezpośrednio na podłodze lub zamocowana 
pod oknem, może też być częściowo ukryta w ścianie.
Dwukierunkowy nawiew powietrza (pionowy i po-
ziomy) oznacza większy komfort i wydajność pracy 
urządzenia. W trybie ogrzewania ciepłe powietrze jest 
wypuszczane w górę i w dół. Z kolei w trybie chłodze-

nia nawiew jest skierowany do góry. Jednocześnie 
konsole pracują tak, by nie zakłócać spokoju miesz-
kańców, szum generowany podczas ich pracy ograni-
czono do 20 dB(A), co jest porównywalne z szeptem.
Za oczyszczanie powietrza odpowiada nowy system 
Panasonic Nanoe X, który zapewnia świeże i zdrowe 
powietrze. Oparty na technologii jonizacji system  
Nanoe X może pracować jednocześnie z ogrzewaniem 

Panasonic wprowadził do oferty konsole podłogowe dla budynków mieszkalnych. 
Urządzenia stanowią alternatywę dla tradycyjnych grzejników, charakteryzują się 
eleganckim wzornictwem i wysoką klasą energetyczną A++. Umożliwiają  
wydajnie ogrzewanie w zimie, a także chłodzenie latem.

Konsole podłogowe R32
Nowość od Panasonic

lub chłodzeniem, usuwając z powietrza pyłki, zanie-
czyszczenia, grzyby, a nawet dym papierosowy. Redu-
kuje również nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu 
i zawiera wewnętrzny osuszacz, który ogranicza roz-
przestrzenianie się pleśni i bakterii. Technologia Nanoe 
X pomaga także kontrolować alergeny i wirusy. Jest 
to bardzo opłacalny sposób poprawy jakości powie-
trza poprzez zapobieganie przenoszeniu patogenów.

Czynnik R32
Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32, 
nowe konsole podłogowe Panasonic działają efektyw-
niej niż rozwiązania oparte na czynniku R410A. Mają 
klasę efektywności energetycznej A++ zarówno w try-
bie ogrzewania, jak i chłodzenia. Konsole podłogowe  
Panasonic mogą pracować w szerokim zakresie tem-
peratury zewnętrznej od -15 do 43°C. Co więcej, czyn-
nik chłodniczy R32 pozwala znacznie zmniejszyć 
wpływ urządzeń na globalne ocieplenie – jest on trzy-
krotnie mniejszy w porównaniu do rozwiązań R410A.

Sterowanie
Konsole są wyposażone w łatwy w obsłudze, zdalny 
sterownik na podczerwień o atrakcyjnym wyglądzie, 
który pomaga regulować pracę urządzeń. Sterowa-
nie pracą urządzeń jest możliwe nie tylko za pomo-
cą sterownika, ale też zdalnie dzięki nowemu modu-
łowi wi-fi Panasonic (CZ-TACG1 – dostępnemu jako 
opcja). Za jego pośrednictwem można sterować jed-
nostkami z pozycji aplikacji Panasonic AC Control-
ler. Pozwala ona zdalnie kontrolować systemy grzew-
czo-chłodzące nawet w 10 różnych obiektach (do 20 
jednostek wewnętrznych w jednej lokalizacji). Dzięki 
aplikacji urządzeniami można sterować z poziomu 
smartfona lub tabletu w dowolnym miejscu i czasie.
Panasonic AC Controller pozwala użytkownikowi 
zoptymalizować komfort cieplny, kontrolować zuży-
cie energii i obsługiwać określone funkcje każdej jed-
nostki. Aplikacja jest prosta w obsłudze i dostępna 
bezpłatnie zarówno na urządzenia z systemem iOS, 
jak i z Androidem.

http://www.instalreporter.pl
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że klient otrzymuje urządzenie najwyższej jakości, 
które charakteryzuje się:
- klasą efektywności sezonowej aż A+++,
- współczynnikiem efektywności dla ogrzewania po-
mieszczeń COP do 5,1 (A7/W35),
- współczynnikiem efektywności dla ciepłej wody 
użytkowej COP do 3,3 (EN16147).
Powyższe właściwości pompy ciepła gwarantują 
mniejsze rachunki za prąd dla inwestora. Dodatko-
wo urządzenia Daikin Altherma 3 wyróżniono euro-
pejskim certyfikatem HP Keymark, potwierdzającym 
jakość pomp ciepła na rynku europejskim.

Atrakcyjny design

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła to element, 
który może zostać zamontowany w dowolnym po-

Najwyższa efektywność

Wybór pompy ciepła Daikin Altherma 3 z najnowszego 
typoszeregu urządzeń Daikin Bluevolution oznacza,  

Pompy ciepła Daikin Altherma to produkt najwyższej  
jakości, który jest na rynku europejskim już ponad 10 lat. 
Zainwestowanie w źródło ciepła Daikin Altherma  
to gwarancja bezobsługowej i bezawaryjnej pracy 
oraz obsługi posprzedażowej na najwyższym poziomie.

Jak zarobić na 
montażu pomp 
ciepła Daikin?

Cz. 2, czyli co zyskuje instalator

Program Autoryzowanych Uruchomień  
Pomp Ciepła Daikin Altherma to:

· Gwarancja bezpieczeństwa – czas reakcji ser-
wisowej przez Autoryzowany Serwis to 24 h.
· Możliwość szybkiego zgłoszenia awarii – użyt-
kownik ma możliwość korzystania ze specjalnej 
infolinii serwisowej (czynna 7 dni w tygodniu) do 
zgłaszania ewentualnych usterek.
· Brak niepotrzebnych kosztów – w trakcie 3-letniej 
gwarancji, inwestor nie ponosi opłat za wymianę 
części przez Autoryzowany Serwis w razie usterki.

· Wgląd w podstawowe dane urządzenia i możli-
wość skorzystania z dodatkowych usług – urzą-
dzenie po uruchomieniu, zostanie zarejestrowane 
w internetowym serwisie Daikin „Stand By Me”. 
Po rejestracji użytkownik może sprawdzić pod-
stawowe dane o swoim urządzeniu (nazwy mo-
deli, numery seryjne, datę zakończenia gwarancji, 
itp.) oraz może wykupić przedłużenie gwarancji 
do 5 lat w okresie do 1 roku od uruchomienia.

Dowiedz się więcej o Programie 
Autoryzowanych Uruchomień  
Pomp Ciepła Daikin Altherma

http://www.instalreporter.pl
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mieszczeniu takim, jak np. pomieszczenie technicz-
ne, gospodarcze, kuchnia, czy łazienka. W przypadku 
kuchni, czy łazienki wygląd zewnętrzny ma znacze-
nie. Jednostki wewnętrzne pompy ciepła Daikin  
Altherma komponują się z każdym wystrojem po-
mieszczenia, dzięki nowoczesnemu, prostemu desi-
gnowi, w kolorystyce neutralnych barw. Urządzenie 
Daikin Altherma 3 zdobyło nagrodę iF design award 
i Reddot Product Design Award 2018 za innowacyj-
ny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach 
dwóch najbardziej prestiżowych i największych kon-
kursów wzornictwa na świecie.

Szeroki zakres pracy

Większość pomp ciepła Daikin Altherma poradzi sobie 
nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia: w trybie 
ogrzewania pomieszczeń pracują w zakresie tempera-
tury zewnętrznej od -25°C do 35°C, a w trybie chłodze-
nia w zakresie od 10°C do 43°C. Nadają się zarówno do 
ogrzewania podłogowego, jak i grzejników, ponieważ 
oferują temperaturę wody grzewczej od 25°C aż do 65°C, 
a nawet do 80°C (pompy ciepła wysokotemperaturowe). 
Takie parametry pracy gwarantują stabilną pracę, oraz 
wygodę i poczucie bezpieczeństwa dla inwestora.

PORADY FACHOWCÓW
AKTUALNOŚCI Z BRANŻY

INFORMACJE O PRODUKTACH
PROMOCJE

KATALOG FIRM
        NOWOŚĆ

facebook.com/ogrzewnictwopl

(42) 653 - 57 - 03

r e k l a m a

Nowa strona www.kuchinox.pl

„Oczkiem w głowie” firmy są produkty sygnowane 
marką Kuchinox. Postawiono więc przede wszyst-
kim na duże, ładne zdjęcia, piktografiki prezentujące 
najważniejsze cechy oraz przejrzyste tabele przed-
stawiające dane techniczne. Listy produktów mają 
wygodny, kafelkowy układ. By znaleźć najbardziej 
odpowiadający model można je szybko filtrować po 
takich parametrach jak cena, kolor wykończenia czy 
dane techniczne kluczowe dla wybranej kategorii.

Producent nie zamyka się tylko na produkty. W dzia-
le iNSPiRACJE przedstawia, jak ciekawie można za-
aranżować kuchnię czy łazienkę z wykorzystaniem 
artykułów marki Kuchinox. 
inspiracja to jednak początek nad pomieszczeniami. 
Kolejny krok to praktyczne PORADY, które odpowia-
dają na najczęściej pojawiające się pytania i proble-
matyczne kwestie.

Pozostałe działy to przede wszystkim:
• Aktualności – dotyczące marki Kuchinox, w tym no-
wości produktowe
• Serwis – najważniejsze informacje o serwisie gwa-
rancyjnym i pogwarancyjnym dla produktów spod 
logo Kuchinox
• Kontakt – do Biura Obsługi Klientów i innych jed-
nostek organizacyjnych firmy Kuchinox
• Materiały do pobrania – w tym katalogi produktów, 
cenniki i materiały wizualizacyjne Kuchinox
• Gdzie kupić – lista punktów, w których można na-
być produkty Kuchinox

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Urząd Regulacji Energetyki ogłosił aukcje OZE, w tym 
też dla nowych instalacji projektów wiatrowych. Au-
kcje dla projektów wiatrowych były zaplanowane na 
listopad. W tegorocznych aukcjach wytwórcy energii 
wiatrowej w instalacjach o mocy powyżej 1MW mogą 
sprzedać nawet 45 tys. MWh, a łączna moc może prze-
kroczyć 1 GW (obecnie, w Polsce, w sektorze wiatro-
wym jest zainstalowane łącznie 5,9 GW, co stanowi 
prawie 70% mocy zainstalowanej w OZE w Polsce).
„Baza Projektów Wiatrowych w Polsce 2018” au-
torstwa iEO zawiera aktualnie 583 projekty wia-
trowe o łącznej mocy 7 GW. Projekty te są na róż-
nym etapie zaawansowania, praktycznie wszystkie 
uzyskały już warunki przyłączenia, natomiast pra-
wie 85% ma już zawarte umowy przyłączeniowe.  

Najwięcej warunków przyłączenia wydano 2009 oraz 
2016 (odpowiednio 78 oraz 74). Wśród projektów do-
minują te o mocy od 1 MW do 40 MW (423 projek-
ty o łącznej mocy 3,5 GW). Ponad 40% wszystkich 
warunków przyłączenia zostało wydanych przez 
Energę. Najwięcej projektów znajduje się w woje-
wództwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz 
wielkopolskim.
Przykładowi deweloperzy projektów wiatrowych to: 
CORNEL ENERGY, Dormel Biuro inwestycyjne, EDP 
Renewables, EWG Energy Group, Polenergia, RWE 
Stoen, Starke Wind Polska, WiNDBUD, Windprojekt. 
Dorobek deweloperów wiatrowych z ostatnich 15 lat 
ilustruje poniższy wykres.
Więcej na stronie iEO: kliknij

Baza przedstawia obraz rynku projektów sek-
tora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów  
i odpowiednio zaawansowanych, które mają wy-
dane warunki przyłączenia, zawarte umowy przy-

łączeniowe, a w pewnej części mają już wydane po-
zwolenia budowlane, ale nie znajdują się jeszcze  
w fazie zaawansowanej realizacji. Baza zawiera: in-
formacje o projektach wraz z informacjami o de-
weloperach, przekrojowe analizy i rozkłady staty-
styczne projektów z zakresu mocy do 1 MW oraz 
powyżej 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę sta-
tystyczną deweloperów ze względu na ich formę 
prawną. W przypadku najbardziej zaawansowanych 
projektów przedstawiono m.in. informacje o: licz-
bie turbin, maks. wysokości wieży, maks. średnicy 
wirnika, mocy znamionowej poj. turbiny i inne.

Projekty Wiatrowe  
w Polsce 2018

instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował  
bazę danych „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018”: kliknij

Baza projektów wiatrowych zawiera:
• 583 projekty wiatrowe o łącznej mocy 7 GW,
• szczegółowe dane o 135 deweloperach wraz 
analizą statystyczną,

• przekrojowe analizy statystyczne projektów wia-
trowych z zakresu mocy do 1 MW oraz powyżej 
1 MW,

• rozkład przestrzenny projektów na mapie Pol-
ski w postaci mapy interaktywnej,

• dodatkowe informacje związane z realizacją naj-
bardziej zaawansowanych projektów, zawie-
rające m.in. informacje o: liczbie turbin, maks. 
wysokości wieży, maks. średnica wirnika, mocy 
znamionowej poj. turbiny i inne. 

Nowa baza danych jest dostępna w formacie Excel. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.sklepieo.pl/p/pl/139/nowa+baza+projektow+wiatrowych+w+polsce8217+2018.html
http://www.sklepieo.pl/p/pl/139/nowa+baza+projektow+wiatrowych+w+polsce8217+2018.html
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Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjono-
wania całego budynku, w tym jego systemu ogrze-
wania i chłodzenia, a także podgrzewania ciepłej 
wody i wentylacji mechanicznej. Zainteresowanie 
systemami wytwarzającymi energię elektryczną 

bezpośrednio w budynku jest wysokie. Perspek-
tywa posiadania własnego źródła darmowej ener-
gii jest dla wielu właścicieli budynków bardzo nę-
cąca. Prym wiodą tutaj instalacje fotowoltaiczne  
z racji łatwości zastosowania i przystępnych kosz-
tów inwestycji. Często jednak wyobrażenie o za-
sadach ich funkcjonowania jest mylne, ponieważ 
przyszli inwestorzy liczą na to, że będą mogli sprze-
dawać energię oddawaną do sieci. 

System opustów dla instalacji 
fotowoltaicznych typu ON-GRID 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadzi-
ła system tzw. opustów w rozliczaniu energii wytwa-
rzanej przez małe instalacje fotowoltaiczne o mocy 

do 50 kWp (od 09.2018). Za każdą 1 kWh energii od-
danej do sieci przez instalację o mocy do 10 kWp, 
możliwe jest odebranie 0,8 kWh energii (0,7 kWh dla 
instalacji o mocy 10÷50 kWp, rys. 2). Na odbieranie 
nadwyżek energii z sieci, właściciel domu ma pełne 
12 miesięcy. 
Bardzo istotne dla uzyskania jak najwyższej opłacal-
ności inwestycji jest dokonanie odpowiedniego do 
potrzeb doboru wielkości instalacji PV. Niewykorzy-
stana w ciągu roku nadwyżka energii przepada (sta-
je się własnością energetyki). Zbyt duża instalacja PV 
będzie oznaczać zawyżoną wartość inwestycji w sto-
sunku do korzyści i tym samym wydłużenie okresu 
zwrotu kosztów inwestycji. 
Współpraca instalacji PV z siecią odbywa się na pod-
stawie zgłoszenia wykonanej już instalacji do ope-

ratora sieci (np. Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybu-
cja, Energa Operator, itd.) i zgodnie z ustawą o OZE 
jest przewidziana na 15 lat. Stanowi to długotermi-
nową gwarancję dla właściciela instalacji fotowol-
taicznej możliwości korzystania z sieci jako akumu-
latora energii. 

Pojęcie autokonsumpcji energii

Tak zwana autokonsumpcja energii oznacza tą część 
energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaicz-
ną, która zostaje bezpośrednio zużyta na miejscu 
w budynku. Nie zachodzi więc potrzeba oddawania 
jej do sieci elektroenergetycznej w celu magazyno-
wania. im większa będzie autokonsumpcja ener-
gii, tym większa będzie opłacalność zastosowania  

Jak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznej? 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

kWh kWh

1 2

1 kWh   0,8 kWh

<10 kWp <10 kWp

2  Dzięki licznikowi 2-kierunkowemu dokonywany jest na bieżąco bilans energii oddawanej i pobieranej z sieci

1  Prosumentem określa się według ustawy o OZE 
„odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii 
elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, 
wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie  
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji  
w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane  
z wykonywaną działalnością gospodarczą”. 

http://www.instalreporter.pl


56s t r.1 1 / 2 0 1 8
P O R A D A

instalacji fotowoltaicznej. Wynika to z obniżenia ilości 
energii podlegającej bilansowaniu przez sprzedaw-
cę energii, który za każdą oddaną „do przechowa-
nia” 1 kWh energii pobiera „prowizję” w wysokości 
0,2 kWh (w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp). 

Optymalny dobór wielkości instalacji 
fotowoltaicznej
 
Dla typowych potrzeb 4-osobowej rodziny mieszka-
jącej w domu jednorodzinnym zużycie energii elek-
trycznej może wynosić ok. 2200 kWh/rok przy ma-
łej liczbie urządzeń elektrycznych i niskim stopniu 
ich wykorzystania. Przy większej ilości sprzętu i wy-
sokim stopniu wykorzystania, zużycie energii może 
wzrosnąć nawet do ponad 4000 kWh/rok. Jeżeli  
w budynku będą elektryczne urządzenia grzewcze (np. 
pompa ciepła, bojler elektryczny), czy wentylacyjne 
(rekuperator), to zużycie energii dodatkowo wzrośnie. 
Można przyjąć, że średnie zużycie energii elektrycznej 
w domach bez elektrycznych urządzeń grzewczych, 
z 4-osobową rodziną wynosi około 3000 kWh/rok. 
Można zalecić wówczas dobór instalacji fotowoltaicz-
nej wytwarzającej nominalnie 3000 kWh/rok. Przyj-
mując szacunkowo uzysk 1000 kWh z 1 kWp zainsta-

lowanej mocy, otrzymuje się instalację o mocy 3 kWp. 
Można jednak zwiększyć moc instalacji o 10÷20% 
(należy sprawdzić, czy inwerter pozwala na współ-
pracę ze zwiększoną mocą), aby uwzględnić spadek 
sprawności paneli PV (zwykle gwarantowany jako li-
niowy rzędu 0,7% rocznie). Dzięki zwiększeniu mocy 
instalacji można doprowadzić do zerowego bilansu 
energii budynku.

Porównanie kosztów 
eksploatacyjnych dla wariantów 
doboru instalacji PV 

Koszty eksploatacyjne dla budynku o zerowym rocz-
nym bilansie energii elektrycznej powinny obejmo-
wać jedynie koszty stałe takie, jak składnik stały 
opłaty sieciowej, opłata abonamentowa zależna od 
okresu rozliczeniowego (odczyt licznika) oraz opła-
ta przejściowa. Wysokości tych opłat zależą od sta-
wek ustalonych dla danej taryfy zakupu energii przez 
dystrybutora energii w określonym regionie kraju. ich 
wysokość w przypadku podstawowej taryfy 1-strefo-
wej G11 dla instalacji 3-fazowej, nie powinna przekra-
czać ok. 20 zł/m-c brutto. Łącznie więc roczne opła-
ty powinny wynieść około 200 zł/rok. 

roczne całkowite zapotrzebowanie 
energii elektrycznej w budynku3000 kWh/rok

3500 kWh/rok dobór instalacji PV na ~115% potrzeb energii (uzysk 
energii 3500 kWh/rok)

1050 kWh/rok

autokonsumpcja 30%

2450 kWh/rok

energia oddawana do sieci

490 kWh/rok

„prowizja” sprzedawcy energii 
(0,2 kWh za każdą oddaną 1 kWh)

0 kWh/rok
1960 kWh/rok

energia do odebrania z sieci
(0,8 kWh za każdą oddaną 1 kWh)

energia niezbędna do zakupienia z sieci
dla uzupełnienia bilansu budynku

10 kWh/rok
ilość niewykorzystana

3000 kWh/rok ok. 200 zł brutto (Tauron G11)

4  Przykładowy bilans energii podczas doboru instalacji PV na 115% rocznych potrzeb

produkcja 3000 kWh/rok
~ 330 zł/rok

Porównanie kosztów eksploatacyjnych dla wariantów doboru instalacji PV

Koszty eksploatacyjne dla budynku o zerowym rocznym bilansie energii elektrycznej powinny obejmować jedynie koszty stałe takie jak 
składnik stały opłaty sieciowej, opłata abonamentowa zależna od okresu rozliczeniowego (odczyt licznika) oraz opłata przejściowa. 
Wysokości tych opłat zależą od stawek ustalonych dla danej taryfy zakupu energii przez dystrybutora energii w określonym regionie 
kraju. Ich wysokość w przypadku podstawowej taryfy 1-strefowej G11 dla instalacji 3-fazowej, nie powinna przekraczać ok. 20 zł/m-ąc 
brutto. Łącznie więc roczne opłaty powinny wynieść około 200 zł/rok.

instalacja PV 3 kWp
produkcja 3500 kWh/rok

~ 200 zł/rok

instalacja PV 3,5 kWp
bez fotowoltaiki
~ 1800 zł/rok

Wariant

Rys.5. Porównanie wariantów: brak instalacji PV oraz instalacja PV dobrana na 100% lub 115% rocznych potrzeb energii.
5  Porównanie wariantów: brak instalacji PV oraz instalacja PV dobrana na 100% lub 115% 
rocznych potrzeb energii

Pojęcie autokonsumpcji energii – przykład dziennego bilansu zużycia energii w domu

Tak zwana autokonsumpcja energii oznacza tą część energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną, która zostaje bezpośrednio 
zużyta na miejscu w budynku. Nie zachodzi więc potrzeba oddawania jej do sieci elektroenergetycznej w celu magazynowania. Im 
większa będzie autokonsumpcja energii tym większa będzie opłacalność zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Wynika to z 
obniżenia ilości energii podlegającej bilansowaniu przez sprzedawcę energii, który za każdą oddaną „do przechowania” 1 kWh energii 
pobiera „prowizję” w wysokości 0,2 kWh (w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp).

kW
h

nadwyżka energii oddawana do sieci
energia pobierana z sieci
autokonsumpcja energii

energia wytwarzana 
w instalacji PV

profil zużycia energii 
w domu

3  Przykład dziennego bilansu energii elektrycznej w domu jednorodzinnym. Przeciętnie  
poziom autokonsumpcji energii przy instalacji fotowoltaicznej typowej wielkości wynosi około  
20 do 30%. Pozostała cześć energii musi zostać oddana do sieci w celu zmagazynowania 
i odebrania w późniejszym czasie

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:  
1) rodzaj kształtki gwintowanej, stosowanej najczęściej do wykonywania połączeń.  5) ... objętości wody, 
wyrażany w kg/h.  10) skała na pomniki.  11) Donieckie Zagłębie Węglowe.  13) ... Laserline rodzaj grzejników 
lub ujście rzeki.  15) materiał bazowy w rurach do ogrzewania podłogowego.  16) ... frontowy w grzejnikach, 
to po prostu płyta.  18) w parze z Gawłem.  20) film „... da Vinci” lub oznaczenie produktu w katalogu.   
21) reprezentacyjny pokój.  22) ... gięcia w instalacjach, w matematyce oznaczany jako R lub r.   
25) na celowniku Amora.  28) ... pracy, dla grzejników to np. 75/65/20˚C.  31) delikatność, wyczucie.   
32) podopieczna juhasa.  33) część męskiej bielizny, noszona pod spodniami.  34) wpada weń medium.  

PIONOWO:  
1) odcisk stopy na piasku.  2) góry oddzielające Europę od Azji.  3) złagodzenie bólu, cierpienia.  4) muza 
poezji miłosnej.  6) Chełmiński lub Podlaski.  7) specyficzny dla artysty sposób tworzenia.  8) stworzona  
z żebra Adama.  9) krótka moda.  12) rodzaj podłączenia w grzejnikach lub ciągniki.  14) technika  
zdobienia wyrobów metalowych.  17) imię Niemczyka, aktora.  18) miasto i port na Białorusi, na Polesiu.   
19) odpad spod struga.  20) biała na pniu brzozy.  21) tkanka wypełniająca jamy kości.  22) wśród węży 
dusicieli.  23) najwyższy z bogów nordyckich.  24) piłkarze z Mediolanu.  26) styl życia danej społeczności.   
27) zrzeszenie rzemieślników miejskich.  29) paleta kolorów, jeśli biały to 9016.  30) konieczność, potrzeba.

Latarka

Skrobaczka/Szczotka
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z marką Purmo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres:  
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy latarkę czołówkę, scyzoryk profesjonalny, skrobaczkę/szczotkę samochodową.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Zobacz szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 18 grudnia 2018 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
(właścicielowi marki PURMO) za ufundowanie nagród.

Scyzoryk

http://www.instalreporter.pl
https://www.purmo.com/pl/
https://instalreporter.pl/regulaminy/
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otulina armaflex ultima 

Jednym z największych niebezpieczeństw związanych z pożarem w budynku jest dym, szcze-
gólnie ten, który tworzy się podczas spalania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Dlatego też, by zapewnić najwyższy poziom ochrony firma Armacell wprowadziła na rynek 
nową rodzinę izolacji, o zmniejszonej ilości wydzielanego dymu – Armaflex Ultima. 
To elastyczna izolacja powstała na bazie spienionego kauczuku syntetycznego. Pozwala 
ona nie tylko spowolnić rozprzestrzenianie się ognia (klasa pożarowa B/BL-s1, d0 dla otu-
lin oraz B-s2,d0 dla arkuszy o grubości powyżej 10 mm), ale również charakteryzuje się nie-
wielką ilością dymu wydzielanego podczas spalania. Otulina Armaflex Ultima, jako pierw-
szy elastyczny materiał izolacyjny na świecie, otrzymała w tej kategorii najwyższą klasę s1 
według najnowszej europejskiej klasyfikacji ogniowej. Jest to o tyle istotne, że dym powsta-
ły w wyniku spalania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, może nie tylko bez-
pośrednio wpłynąć na nasze zdrowie, ale również mocno ogranicza widoczność, znacznie 
utrudniając przeprowadzenie skutecznej akcji ewakuacyjnej oraz ratunkowej. Poza wysoką 
klasą ogniową i dymową, Armaflex Ultima charakteryzuje się też doskonałymi parametrami 
izolacyjnymi. Niski współczynnik przewodzenia ciepła pozwala zminimalizować swobodną 
wymianę energii pomiędzy instalacją a otoczeniem, co znacznie poprawia sprawność urzą-
dzeń. Dodatkowo zamkniętokomórkowa struktura materiału, z jakiego wykonano izolację 
oraz współczynnik dyfuzji powyżej 7000, sprawiają, że stanowi ona świetną barierę zapo-
biegającą skraplaniu się wody na rurach o niskiej temperaturze czynnika. 
izolacja ta dostępna jest zarówno w postaci otuliny, jak i płyt.

ArMACeLL

Wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, która dzięki wymiennym 
uchwytom poradzi sobie z niemal każdym zadaniem – to właśnie  
FlexiClick. Sprawdzony system akumulatorowy 18 V oferuje elastycz-
ność podczas pracy w miejscach trudno dostępnych. Nowy model 
GSR 18V-60 FC Professional wyposażono w precyzyjne sprzęgło – 
dzięki sterowaniu elektronicznemu zapobiega ono zbyt mocnemu 
dokręcaniu wkrętów. Rezultat to mniejsze zużycie materiału oraz 
sprzęgła, co zapewnia dłuższą żywotność narzędzia i osprzętu.  
FlexiClick ma też blokadę KickBack Control: zintegrowany czujnik wykrywa na-
głe zablokowanie się wiertła w materiale i w ułamkach sekundy wyłącza silnik. 
Spektrum zastosowań systemu FlexiClick Bosch obejmuje klasyczne prace zwią-
zane z wkręcaniem oraz wierceniem w drewnie, metalu, a nawet w betonie.
Nowy wymienny uchwyt wiertarski GFA 18-M Professional umożliwia korzystanie z wierteł do 13 mm i jest bardziej wytrzymały, 
ponieważ wykonano go w całości z metalu. Nowy wymienny uchwyt kątowy GFA 18-W Professional umożliwia wkręcanie pod ką-
tem w jeszcze węższych miejscach niż dotychczas, a wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi GFA 18-E Professional za-
pewnia dokładne wkręcanie tuż przy krawędzi materiału. Obydwa uchwyty można ustawić w jednej z 16 pozycji. System uzupeł-
nia wymienny uchwyt SDS-plus GFA 18-H Professional, który pozwala zmienić wiertarko-wkrętarkę akumulatorową w wydajny 
młot udarowo-obrotowy oferujący energię udaru 1 J. 

Bosch

wiertarko-wkrętarka Flexiclick Bosch

Firma TECE wprowadziła do oferty nową pięciowarstwową rurę TECEfloor wykonaną z wysoko ela-
stycznego polietylenu o dużej gęstości i wyższej odporności termicznej (PE-RT typ 2). To, co od-
różnia ją od większości dostępnych na rynku rur przeznaczonych do „podłogówki”, to 
powłoka bariery tlenowej, umieszczona pomiędzy rurą wewnętrzną i zewnętrz-
ną, która chroni ją przed zarysowaniem i ścieraniem podczas montażu. 
Dodatkowa warstwa tlenu EVOH, umieszczona w środku rury, jest 
zabezpieczona przed zewnętrznymi naprężeniami, zadrapania-
mi i ścieraniem. To sprawia, że spełnia ona wysokie wymagania 
pod względem trwałości i może być z powodzeniem stosowana 
w systemach ogrzewania podłogowego.

TeCe

rura 5s do ogrzewania podłogowego Tecefloor
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Brodziki Subway infinity zaskakują dizajnem, stwarzając praktycznie nieograniczone moż-
liwości aranżacji, a od teraz również instalacji. Kolekcja ViPrint obejmuje cztery serie tema-
tyczne: struktura drewna, dekoracyjna faktura kamienia naturalnego, geometryczne linie 
czy najpopularniejsze desenie płytek Villeroy&Boch. innowacyjna technologia druku cyfro-
wego ViPrint sprawia, że charakteryzują się one intensywnymi barwami, które przez długie 
lata pozostają żywe jak pierwszego dnia. 
Nowością kolekcji Subway infinity jest szklana krawędź wokół brodzika. Daje ona zróżnico-
wane możliwości montażowe – na równi z posadzką, na płytkach, cokole czy metalowym 
stelażu. Ponadto, obok 44 standardowych rozmiarów – od 80x75 do 160x100 cm, istnieje 
też możliwość indywidualnego docięcia brodzika. 
Kolekcję Subway infinity Villeroy&Boch cechuje też łatwa pielęgnacja i możliwość utrzyma-
nia wysokiej higieny – jest to możliwe dzięki ceramice oraz bezfugowej powierzchni prysz-
nica, wolnej od wszelkich szczelin i spoin. Z kolei bezpieczeństwo użytkowania brodzika 
gwarantuje wysoka klasa antypoślizgowości A (PN12). 

Villeroy&Boch

Brodziki ViPrint Villeroy&Boch 

Nowość Oras – natrysk ręczny Oras Hydractiva skutecznie zwiększy funkcjonalność każdej łazienki. Nowy, ręczny natrysk od  
Oras połączyć można z każdą baterią dostępną w ofercie tego producenta. Model ma aż 3 rodzaje strumienia: Sensitive, intense  
i Pulse. Hydractiva dostępna jest w wersji z okrągłą główką i taką w kształcie sześcianu, dzięki czemu dopasować można ją do 
wnętrz bardziej klasycznych, jak i tych nowoczesnych, z akcentami geometrycznymi. Obie wersje natomiast mają niezwykle este-
tyczne sitko natrysku – białe lub jasnoszare, a dzięki chromowanemu wykończeniu idealnie współgrają z eleganckim korpusem 
baterii, tworząc tym samym spójną i harmonijną całość. Cena katalogowa: od 240 zł .

oras

rączka natrysku hydractiva

W branży hydraulicznej jednym z kluczowych elementów wpływających 
na skrócenie czasu naprawy jest odpowiednie oświetlenie pola robocze-
go. Lampa AEG rozwiązuje ten problem i tym samym zapewnia szybsze 
działanie w bardziej komfortowych warunkach. 
Wydajne panele LED automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach 
wysokiej temperatury. Funkcja ściemniania pozwala na dopasowanie natężenia 
światła do konkretnego działania. Konstrukcja hybrydowa polega na połączeniu ze sobą trzech składanych paneli LED – umożli-
wia ona wielokierunkowość padania światła oraz dostosowanie ustawień paneli w zależności od potrzeb i wykonywanego zada-
nia, tak aby jak najdokładniej oświetlić obszar roboczy. Cała gama wysoce specjalistycznych elektronarzędzi gwarantuje najwyż-
szą trwałość i niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach, z którymi muszą zmierzyć się fachowcy z branży hydraulicznej. 

AeG

lampa budowlana leD BPl 18
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Grzejnik Calisia wyprodukowano w formie pionowej o wysokości 135 lub 157 cm, przy szerokości jedynie 47 cm. 
Tak wąskie urządzenie można zainstalować na małym, niezagospodarowanym fragmencie ściany lub w rogu 
pomieszczenia.
Grzejnik ma 2 elementy grzewcze:
- główny – żeliwny, który stopniowo oddaje do otoczenia zmagazynowane ciepło,
- dodatkowy – cienkowarstwowa folia grzewcza na płycie czołowej grzejnika.
Dzięki zastosowaniu w procesie produkcyjnym odpowiednich materiałów i technologii, Calisia długo generu-
je ciepło, dzięki czemu otrzymujemy komfort cieplny, który swym charakterem przypomina ten znany z pieców 
akumulacyjnych. Grzejnik ma system STi, który gwarantuje bardzo dużą inercję grzewczą.
Wyposażono go w system ASP, który przeciw-
działa cyrkulacji kurzu, pyłków i roztoczy,  
w ogrzewanym powietrzu, a także ich osiadaniu 
w bezpośrednim otoczeniu urządzenia.
Calisia wyposażono w funkcję Wietrzenie, która 
w celu oszczędności energii, automatycznie za-
trzymuje pracę urządzenia, na czas wietrzenia 
pomieszczenia. Jest to możliwe dzięki czujniko-
wi otwartego okna, który wychwytuje nadmiar 
zimnego powietrza wokół grzejnika.
Dzięki zdalnemu sterowaniu grzejnikiem, za po-
mocą aplikacji mobilnej, jest możliwość wyboru 
opcji komfortu termicznego, gdziekolwiek jeste-
śmy, np. podczas naszej nieobecności. Aplika-
cja Cozytouch pozwala szczegółowo kontrolo-
wać parametry urządzenia i na bieżąco śledzić 
zużycie energii.
Samouczący się system zaawansowanej elek-
troniki Smart zbiera i analizuje dane o swej pra-
cy, umożliwia planowanie produkcji i zużycie 
energii w skali tygodnia.
Grzejniki z tej serii można łączyć (parować) ze 
sobą, gdyż możliwa jest natychmiastowa wy-
miana informacji pomiędzy nimi.
Można kupić grzejnik w formie horyzontalnej 
lub wertykalnej, mocy 1000, 1500 lub 2000 W, 
cena od 1827 zł do 2936 zł.

ATLANTiC

elektryczny pionowy grzejnik calisia
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